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REUNIÃO DO GT CARREIRA NESTA TERÇA-FEIRA, ÀS 10H, NO ESPAÇO CULTURAL DO SINTUFRJ

POSSE DE LULA: ASSEMBLEIA APROVA CARAVANA
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GT-ANTIRRACISMO RETORNA 
NO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Páginas 6 e 7

Nivaldo Holmes, dirigente da Fasubra e do Sintufrj, relata conversas sobre 
orçamento em Brasília, acerca de reposição salarial dos servidores. Página 4

Servidores em busca do salário
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TERÇA-FEIRA, 22. Um 
dia de celebração no 
Espaço Cultural com
diversas atividades
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ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO

A Diretoria Executiva do Sintufrj torna pública a 
atualização do calendário do edital, alterando o 
art. 17 (título IV) conforme abaixo:

a) Inscrição de candidatos(as) a delegado(a) sindical 
de base por local de trabalho: até 3 de março de 2023.

b) Instalação das Reuniões por Local de Trabalho:
I. Até 9 de dezembro de 2022, para as demandas já 
formalizadas pelo formulário no site do Sintufrj até 
esta atualização de calendário.
II. A partir de 6 de março de 2023, para as novas 
demandas após esta atualização de calendário.

c) Eleições de delegados(as) para as Comissões Sin-
dicais de Base:
I. Até 16 de dezembro de 2022, para as demandas já 
formalizadas pelo formulário no site do Sintufrj até 
esta atualização de calendário.
II. A partir de 13 de março de 2023, para as novas 
demandas após esta atualização de calendário. 

Edital de instalação das Reuniões 
por Local de Trabalho, eleição 
das Comissões Sindicais de Base 
e convocação do Conselho de 
Delegados(as) Sindicais

O Espaço Saúde representou o Sintufrj no evento que está sendo 
realizado pelo Centro de Referência da Mulher e que se estenderá 
até 9 de dezembro. Foram feitos exercícios de alongamento, 
ritmos, auriculoterapia, meditação guiada, shiatsu.

A Rádio Sintufrj – no ar em 
fase preliminar na Internet 
–, a partir desta semana, 
vai trazer chamadas para as 
edições semanais do Jornal 
do Sintufrj, destacando as 
principais matérias. A emissora 
pode ser acionada no endereço 
www.sintufrj.org.br.

A Festa de Confraternização de Fim de Ano deste 2022 
tem um sentido muito especial de reencontro dos 
trabalhadores da UFRJ. Nos últimos dois anos, período da 
tragédia da pandemia, o distanciamento social impôs o 
afastamento de pessoas, num ambiente de vidas perdidas 
de colegas. Portanto, o nosso encontro de 8 de dezembro 
tem esse sentido de celebração da vida.

Atenção, alterações:
Horário da festa: das 12h às 19h.

Saída dos ônibus do Fundão e da Praia Vermelha: 9h30.
Necessário esquema vacinal contra Covid completo.

Recomenda-se o uso de máscara.

Garden Party – na Estrada do Cafundá, 
2162 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.

8 de dezembro

As mulheres da direção do Sintufrj se reuniram 
na tarde de sexta-feira, 25 de novembro, Dia 
Internacional de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher, para organizar a retomada 
do GT Mulher e as discussões a respeito do 
Encontro Nacional de Mulheres da Fasubra, 
que será promovido pela Federação no 
primeiro semestre de 2023.
Foi encaminhada a data de 12 de dezembro, 
às 14h, para reunião de retomada do GT 
Mulher. O objetivo é promover e ampliar 
com o conjunto de mulheres da categoria.
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A Fasubra publicou 
texto com baliza-
dores de atuação 

para a conjuntura que 
irá se abrir com a posse 
do novo governo. O do-
cumento antecede a ple-
nária da Federação, que 
no início de dezembro 
irá reunir representan-
tes de sindicatos da cate-
goria de todo o país.

No texto, a Fasubra 
destaca a retomada do 
debate da pauta específi-
ca dos técnicos-adminis-
trativos em educação, a 
abertura da mesa de ne-
gociação e o reforço do 
protagonismo nas ruas 
como pontos centrais 

RUMO A BRASÍLIA 

Em assembleia na 
manhã de quarta-
-feira, 23, servido-

res da UFRJ aprovaram, 
por unanimidade, o en-
vio de uma caravana a 
Brasília para a posse de 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
em 1º de janeiro.

A decisão foi toma-
da à luz da conjuntura, 
que ganha ruídos com a 
ação golpista de bolso-
naristas e com a tentati-
va da extrema direita de 
melar a eleição que con-
sagrou um candidato do 
campo progressista em 
30 de outubro.

A assembleia tam-
bém aprovou a proposta 
de inserção do debate 

da carreira como priori-
dade na pauta que será 
negociada com o Minis-
tério da Educação (MEC) 
no novo governo. 

Outra proposta tam-
bém votada e aprovada 
pelos trabalhadores de-
fende o não pagamento 
da dívida pública para 
que recursos sejam in-
vestidos em educação.

DELEGADOS
As três propostas foram 
apresentadas em bloco 
na assembleia convoca-
da para discutir conjun-
tura, a posição do Sin-
tufrj em relação à nova 
versão do Viva UFRJ (leia 
matéria acerca do assun-
to no site) e a eleição de 
delegados à plenária da 
Fasubra que será realiza-
da entre os dias 8 e 10 de 
dezembro. 

A delegação foi consti-
tuída proporcionalmente 
à votação das três chapas 
que disputaram as sete 
vagas que serão ocupa-
das pelo Sintufrj: a chapa 
Sintufrj de Luta para Ca-
tegoria, que reúne as for-

Reunião também 
definiu delegação 
que representará 
o sindicato na 
plenária da Fasubra 
no início de 
dezembro

ças políticas que coman-
dam o sindicato, obteve 
35 votos e teve direito à 
indicação de 5 delegados. 
As chapas Ressignificar, 
com 12 votos, e Oposição 
na Fasubra, 6 votos, tive-
ram direito a indicação 
de 1 delegado cada.

Essa plenária – que 
também vai definir o 
calendário de lutas e o 
congresso da Federação 
– tem importância estra-
tégica diante dos desa-
fios do próximo ano no 
quadro de mudanças po-
líticas substantivas.

Fasubra divulga texto sobre conjuntura
para o próximo período. 

Estes pontos e a con-
juntura nacional e inter-
nacional estarão em dis-
cussão na Plenária Geral 
Nacional dias 8, 9 e 10 de 
dezembro, que será rea-
lizada de forma presen-
cial, em Brasília.

PEC 32 FORA
A vitória da frente am-
pla, encabeçada por 
Lula, em 30 de outubro, 
foi histórica e muito ex-
pressiva, considerando o 
uso abusivo da máquina 
estatal, por Bolsonaro, 
através de meios desle-
ais e ilegais para tentar 
vencer o pleito, sem ob-

ter o sucesso esperado, 
avalia a Fasubra.

Serão necessárias a 
apuração desses fatos e a 
punição dos crimes elei-
torais cometidos por Bol-
sonaro e seus seguidores, 
sustenta a Fasubra.

Os servidores públi-
cos têm muita força. A 
prova disso foi a vitória 
imposta sobre a PEC 
32, a proposta de Refor-
ma Administrativa de 
Guedes/Bolsonaro que 
destrói os serviços pú-
blicos, que não será ava-
liada nesta Legislatura 
e contra a qual, diz o 
documento, “nos man-
teremos vigilantes, até 

a certeza do seu arqui-
vamento definitivo”. 

Essa vitória, segundo 
a Fasubra, demonstra a 
capacidade de mobiliza-
ção deste setor. O texto 

recomenda: Agora é o 
momento de reforçar a 
mobilização da base da 
Federação para os próxi-
mos embates e disputas 
que virão.

SERVIDORES com relatores do Orçamento em Brasília

ASSEMBLEIA aprovou várias deliberações na quarta-feira, 23

Foto: Elisângela Leite

Foto: Divulgação

Assembleia aprova caravana para a posse de Lula
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A Fasubra e as demais 
entidades que compõem 
o Fonasefe – Fórum das 
Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Fede-
rais – reuniram-se com a 
assessoria do relator do 
Projeto de Lei Orçamen-
tária para 2023, senador 
Marcelo Castro (MDB-PI). 
No encontro foi tratada a 
reserva de recursos para a 
reposição salarial das ser-
vidoras e servidores públi-
cos.

O assessor do relator 
do Orçamento, Renato 
Melo, informou que na 
proposta orçamentária 
enviada ao Congresso 
não há recursos previstos 
para o reajuste dos servi-

Reunião ampliada na 
Coppe, na última sexta-
-feira, 25, reuniu a Co-
ordenação do Grupo 

Gabinete de Transição na UFRJ

Servidores de olho no orçamento
Trabalhadores se mobilizam em busca da reposição salarial após anos de congelamento

dores. Melo, entretanto, 
comentou que a aprova-
ção da PEC da Transição 
abre uma possibilidade 
para que haja resíduos. 
Esses recursos seriam ne-
gociados para o reajuste 
tão esperado. 

“Então, estamos ten-
tando uma brecha para 
conseguir algum per-
centual. Conforme disse 
Melo, a intenção é criar 
essa reserva orçamentá-
ria ainda neste mandato 
e aí os recursos pode-
riam ser usados para o 
reajuste emergencial. 
Ele destacou, ainda, que 
o menor salário dos três 
poderes é o do Executivo 
e que há uma possibili-

dade de um resíduo de 
R$ 105 milhões, poden-
do dar um sinal verde ao 
senador Marcelo Castro”, 
relatou o dirigente do 
Sintufrj e da Fasubra, Ni-
valdo Holmes, que parti-
cipou da reunião.

Nivaldo disse tam-
bém que a Fasubra so-
licitou a revogação de 
emendas e instruções 
normativas aplicadas 
pelo governo Bolsonaro. 
“A Fasubra está a todo 
momento com a Equipe 
de Transição para reivin-
dicar ações para os ser-
vidores, inclusive para a 
educação.” 

“O 'revogaço' é uma 
de nossas prioridades. A 

Federação solicitou tam-
bém a retirada do Decre-
to 10.620, que transferiu 
a gestão das aposentado-
rias e pensões dos ser-
vidores das autarquias 
federais para o Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS). Para nós, isso 
é muito importante, por-
que atinge vários apo-
sentados e atingirá tam-
bém os futuros. Antes o 
decreto era só para os 
aposentados, mas depois 
o governo Bolsonaro de-
cidiu transferir todos, 
aposentados e ativos”, 
afirmou Nivaldo.

A pauta oficial de rei-
vindicações dos servi-
dores será entregue em 

janeiro para o novo go-
verno. As entidades en-
caminharam à Comissão 
de Transição do governo 
eleito algumas questões 
mais imediatas, como:

 Reajuste emergencial 
linear com o índice da 
inflação acumulada nos 
quatro anos do governo 
Bolsonaro (recursos na 
LOA de 2023);

 Arquivamento da PEC 
32 – Reforma Adminis-
trativa;

 Revogação da Emen-
da Constitucional (EC) 
103/2019;

 Revogação da EC 
95/2016 – Teto dos Gastos.

Temático de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
do Gabinete de Tran-
sição do governo Lula/

Alckmin e entidades 
científicas e acadêmi-
cas, movimentos sociais, 
entidades empresariais, 

servidores, gestores de 
CTI e representação par-
lamentar. A direção do 
Sintufrj foi representada 
pela coordenadora-geral 
Marta Batista.

A dirigente do Sintu-
frj colocou que a valori-
zação da carreira e do 
incentivo à qualificação 
dos técnicos-adminis-
trativos é uma das prio-
ridades do movimento 
e que deve estar na or-
dem do dia da Equipe 
de Transição. Marta de-
fendeu a revogação da 
Emenda Constitucional 
95, a do Teto de Gastos, 
a recomposição orça-
mentária das universi-
dades e a reposição de 
pessoal.

“Precisa ser um com-

promisso de todos a 
luta pelo “revogaço”. 
Não vamos conseguir 
reconstruir o Brasil com 
a existência da Emen-
da Constitucional 95. 
A recomposição orça-
mentária é urgente. Pois 
não conseguiremos re-
construir a ciência, tec-
nologia, educação sem 
dinheiro e sem pessoas. 
De acordo com dados do 
próprio MEC, temos um 
déficit no país de 11 mil 
professores e técnicos-
-administrativos das uni-
versidades federais. Des-
ses profissionais, 7 mil 
são técnicos-administra-
tivos. Por isso, avaliamos 
que a esquipe deve ini-
ciar atacando esse pro-
blema”, observou Marta.

Foto: Elisângela Leite

POSTO AVANÇADO. Grupo se reuniu com cientistas e representantes de movimentos
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O Sintufrj foi autori-
zado pelos servido-
res na assembleia 

geral de quarta-feira, 23, 
a tomar “iniciativas jurí-
dicas unitariamente com 
outras entidades contra o 
Viva UFRJ e seu encami-
nhamento pela Reitoria, 
preservando a autonomia 
universitária”.

O tema foi um dos pon-
tos da assembleia, que 
também autoriza o Sintu-
frj a “seguir construindo, 
estimulando, apoiando 
todas as iniciativas para 
barrar o projeto” que pri-
vatiza áreas do campus 
da Praia Vermelha.

A construção de uma 
assembleia comunitá-
ria com poder de de-
liberação e que tenha 
como pauta única o pro-
jeto aprovado de forma 
autoritária na sessão do 
Conselho Universitário 
conduzida pela reitora 
Denise Pires também 
foi decidida pela as-
sembleia geral.

As decisões foram 
antecedidas por uma 
explanação de uma das 
coordenadoras-gerais do 
Sintufrj, Marta Batista. 
Ela relatou os atropelos 
a que a discussão foi sub-
metida no Consuni, num 
processo liderado pela 
reitora, seu estafe e al-
guns conselheiros, que 
interditaram um pro-
cesso normal de debate 
acerca de um assunto 
de importância substan-
tiva para o futuro da 
universidade.

UFRJ NÃO ESTÁ À VENDA
Ação unitária de entidades vai questionar na Justiça projeto que privatiza áreas da Praia Vermelha

Marta também infor-
mou que o conselheiro 
Roberto Gambine apre-
sentou recurso para que  
Comissão de Legislação e 
Normas examine a sessão 
do dia 17, devido a vota-
ção ter sido realizada fora 
do padrão no Consuni.

O movimento “UFRJ 
não está à venda” contra 
a privatização da UFRJ 
e pela democracia uni-
versitária ganhou fôlego 
nas últimas semanas. 
Além do Sintufrj, envol-
ve o DCE e entidades 
nacionais, como Fasu-
bra e Andes, e parla-
mentares do PSOL. 

Ainda sob reflexos da 
sessão anterior do Con-
selho Universitário, no 
dia 17, quando, em vo-
tação tumultuada, foi 
aprovada a cessão de 
15 mil metros quadra-
dos da Praia Vermelha 
para a iniciativa privada 
por 30 anos, a sessão 
remota de quinta-feira, 
24, repercutiu o tema: 
houve mais críticas, um 
manifesto em favor da 
decisão e até uma mo-
ção crítica do Conselho 
de Extensão.

Logo no início do ex-
pediente, a professora 
Mônica Pereira, do CFCH, 
disse que se sentiu indig-
nada pelo fato de não ter 
conseguido votar e que 

Consuni volta ao tema
lhe causou estranheza 
ver nas mídias e em al-
guns setores da UFRJ a 
informação de que hou-
ve 38 votos a favor, sem 
que os votos contrários 
e as abstenções tivessem 
sido considerados. 

O decano do CFCH, 
Vantuil Pereira, relatou 
na sessão que não teve 
oportunidade de mani-
festar seu voto contrá-
rio e achou preocupante 
que vários ritos do regi-
mento não tenham sido 
seguidos. Não foi pos-
sível fazer encaminha-
mentos, como o pedido 
de contagem de quórum 
ou de manifestação de 
voto nominal, porque o 
processo foi atropelado.

O Conselho de Exten-
são Universitária apro-
vou, em sessão dia 21, 
moção contra a falta 
de debate amplo sobre 
a decisão de concessão 
do terreno à iniciativa 
privada. A concessão in-
clui a área do Campo de 
Esportes Professor Er-
nesto Santos, conheci-
do como “Campinho da 
Praia Vermelha”, onde 
são realizadas inúmeras 
atividades de extensão. 

No texto, o colegia-
do questiona que foram 
ignoradas contribuições 
de conselheiros, que pe-
diram vista do processo, 
“os quais elaboraram pa-
receres críticos e consis-
tentes contra a medida 

Conselho de Extensão protesta
de privatização, apontan-
do medidas alternativas 
para o financiamento”.

O documento reitera 
a importância de deba-
tes nos colegiados su-
periores (CEG, CEPG e 
CEU), audiências públi-
cas e plebiscitos sobre o 
“Projeto de Valorização 
do Patrimônio da UFRJ”, 
levando-se em conta o 
momento de transição 
para um governo que 
se comprometeu com a 
recomposição orçamen-
tária da Educação. E a 
necessária revogação da 
Emenda Constitucional 
95 (Teto dos Gastos), 
para ampliação da assis-
tência estudantil, entre 
outras medidas.

QUESTIONAMENTO. Assembleia discutiu o autoritarismo da Reitoria no projeto de privatização

Foto: Elisângela Leite
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O Mês da Consciência 
Negra foi celebrado pelo 
Sintufrj na terça-feira, 22, 
com rodas de conversas, 
feijoada e confraterniza-
ção, e com o anúncio da 
reabertura do GT-Antir-
racismo da entidade. O 
evento reuniu no Espa-
ço Cultural da categoria 
técnicos-administrativos 
com militância históri-
ca contra o racismo na 
UFRJ, representante do 
DCE Mário Prata e con-
vidados do projeto cultu-
ral Criolice.

“A retomada do GT 
racial do Sintufrj nos 
deixa, como direção, 
muito felizes, porque foi 
um compromisso nosso 
de campanha, portanto, 
é um compromisso da 
nossa gestão a reabertu-
ra desse espaço. Porque 
o racismo é um proble-
ma estrutural no nosso 
país e temos que estar 
comprometidos com a 
construção de pautas 
e de lutas antirracistas 
dentro da UFRJ e da so-
ciedade como um todo, 
o ano todo, e não apenas 

À tarde foi instalado o 
GT-Antirracista do Sintu-
frj através de uma dinâ-
mica de palavras sobre 
as expectativas de cada 
participante da Roda de 
Conversa com a iniciati-
va do Sintufrj. O técnico-
-administrativo Hilem 
Rodrigues conduziu a 
atividade, que foi en-

Sintufrj reabre GT-Antirracismo ao
em novembro”, afirmou 
a coordenadora-geral da 
entidade Marta Batista, 
na abertura da celebra-
ção.

Ela propôs que o GT 
organize um calendário 
de reuniões para que 
aquele espaço seja o 
mais amplo possível de 
discussão e de luta da 
militância e da negri-
tude na universidade. 
“Essa é a contribuição 
do sindicato à luta antir-
racista”, concluiu. Marta 
também integra a Co-
missão de Heteroidenti-
ficação da UFRJ.

O coordenador de 
Administração e Finan-
ças Vander de Araújo 
complementou: “Pelo 
trabalho que construí-
mos dentro da universi-
dade de autoafirmação 
da mulher e do homem 
preto, esse resgate do 
GT-Antirracismo, para 
dar continuidade a essa 
luta na instituição, é fun-
damental”. O dirigente 
criou e coordena o proje-
to Criolice – movimento 
cultural nascido na Zona 

Oeste que tem o samba 
como baluarte.  

Na parte da manhã, 
o evento foi encerrado 
com um canto e dança 
coletiva “em homena-
gem às guerreiras e aos 
guerreiros dessa terra”, 
puxados pela indígena 
Carolina Potiguara, e 
com uma feijoada.  

“Depois de quatro 
anos de retrocessos, re-
tomar essa pauta do mo-
vimento negro tem que 
ser saudado”, elogiou 
Francisco de Assis, cola-
borador da direção sin-
dical. “Significa resgatar 
a aproximação da cate-
goria com o Sintufrj e a 
entidade a essas políti-
cas, como a de mulheres 
e LGBTQIA+”, explicou. 

“O Brasil foi forjado 
nas costas do povo ne-
gro e do povo indígena. 
Na UFRJ, a categoria que 
tem mais negro é a dos 
terceirizados, porque 
nós, negros, fomos em-
purrados para a pobreza. 
Tenho 10 anos de UFRJ e 
faço parte do Movimento 
Negro Evangélico, e estou 

à disposição para agre-
gar nesse trabalho do 
sindicato”, se apresentou 
o técnico-administrativo 
Hilem Moises, da Pró-

Instalação do GT Sintufrj
cerrada embalada pelo 
canto Yá Yá Massemba, 
na voz da cantora baia-
na Virgínia Rodrigues. 
Porque falar sobre o 
povo negro não envolve 
apenas sofrimento e dor, 
mas também magia.  

EXPECTATIVAS 
“O sindicato, seja em qual-

quer gestão, tem obriga-
ção de empreender qual-
quer ação que leve para a 
desconstrução do racismo 
e a valorização dos povos 
indígenas e negro de for-
ma permanente”, avaliou 
o coordenador de Educa-
ção, Cultura e Formação 
Sindical do Sintufrj Ed-
milson Pereira.

“O trabalho terceiri-
zado na UFRJ concentra 
80% de negros e mulhe-
res. Lutamos contra o pre-
conceito e a discrimina-
ção desde 2015,  quando 
fundamos a Associação 
dos Trabalhadores Tercei-
rizados da UFRJ. Somos 
tratados como lixo. Acre-
dito que esse GT veio para 

somar na nossa luta”, afir-
mou a dirigente da Attu-
frj Waldinea Nascimento. 

“Não podemos achar 
normal a discriminação 
por causa da cor”, obser-
vou a coordenadora de 
Comunicação Sindical do 
Sintufrj Marli Rodrigues.

“Precisamos agir, por-
que é uma necessidade 

-Reitoria de Gestão e Go-
vernança (PR-6).  
“Estou há 20 anos na 
UFRJ e vim de uma per-
muta da universidade 

ATIVISTAS E CONVIDADOS 
participaram do dia de 
atividades que marcou a 
homenagem do Sintufrj ao 
Dia da Consciência Negra, no 
Espaço Cultural da entidade. 
Uma feijoada no melhor estilo 
fez parte do evento, que teve 
como destaque a reabertura do 
GT-Antirracismo
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fro muito com a discri-
minação porque venho 
das matas”, queixou-se 
Sueli Maria Pereira Via-
na, da Coppe. 

“A gente (negros e 
pardos) não se identifica 
com os participantes das 
manifestações antidemo-
cráticas, que são brancos 
de olhos azuis e têm car-
ros de 45 mil reais”, disse 
Eliezer Higino Pereira, da 
Macrobiologia.

“O racismo está em 
toda parte. É uma constru-
ção ideológica. No movi-
mento estudantil, fizemos 
muitas reflexões sobre o 
tema. As cotas raciais é 
uma política pública de 
reparação que impacta, 
uma conquista da luta dos 
estudantes e dos movi-
mentos sociais e sindical”, 
observou a dirigente do 
DCE, Jeovana Almeida.  

“É muito importante 
que o Sintufrj reative 
o GT-Antirracismo e se 
coloque parceiro na for-
mulação política nesta 
pauta, onde a Câmara 
de Políticas Raciais, os 
Coletivos Negros Uni-

versitários, o coletivo 
de Docentes Negros e 
o Neabi (Núcleo de Es-
tudos Afro-Brasileiros 
e Indígenas) já ocupam 
espaços de discussão 
na academia e são efe-
tivamente atores no 
controle social e admi-
nistrativo das políticas 
públicas de democrati-
zação de acesso ao ní-
vel superior”, afirmou 
Denise Goés, coordena-
dora da Comissão de 
Heteroidentificação e 
da Câmara de Políticas 
Raciais da UFRJ.

“Há 40 anos atrás não 
tínhamos o negro na dis-
puta do saber na institui-
ção. Os negros existentes 
aqui eram escondidos 
dos espaços de saber. Por 
isso a importância desse 
GT do Sintufrj. Não só 
para avançar nas nossas 
pautas de resistência, 
mas também para não 

perdermos nada do que 
já foi conquistado. Esse 
Mês da Consciência Ne-
gra é o mais reflexivo de 
todos os tempos, porque, 
junto com nossas ban-
deiras de lutas históricas, 
temos que  desconstruir 
o racismo institucional e 
a insurreição do racismo 
no nosso dia a dia”, pon-
tuou Noemi Andrade, da 
Coordenação de Segu-
rança da universidade e 
integrante da Comissão 
de Heteroidentificação. 

 “Junto com a Jupia-
ra (técnica-administra-
tiva da USP e ex-coor-
denadora da Fasubra), 
escrevemos o primeiro 
documento para que 
na Fasubra e nas suas 
entidades de base tives-
se discussão antirracis-
ta”, informou Luciane 
Lacerda, psicóloga da 
UFRJ e militante antir-
racista.  

combater o racismo. E 
estamos tomando uma 
atitude com a criação 
desse GT para enfrentar 
as adversidades e dificul-
dades que são colocadas 
para grupos como nós”, 
disse o pastor Júlio Cos-
ta, do Movimento Negro 
Evangélico e integrante 
da Associação dos Pós-

-Graduados da UFRJ.
“Ações como essa de-

monstram a importância 
do trabalho que é feito 
nas universidades fede-
rais, impulsionado pelos 
trabalhadores, porque 
essas instituições são re-
sistência e geradoras de 
mudanças para o país”, 
declarou Cláudio da Sil-

va, do Movimento Negro 
do Rio Grande do Sul.

“Aprendi muito aqui 
nesta roda. E esse canto 
Yá Yá Massemba diz isso. 
Por isso, quero dedicá-
-lo a vocês. Porque, como 
diz a letra “vou levar esse 
aprendizado para ensi-
nar meus camaradas”, 
disse Jonas Santana, do 

projeto cultural Criolice.
Denise Góes propôs 

a realização de GTs iti-
nerantes para a troca de 
experiências com outras 
universidades federais. 
Luciene Lacerda suge-
riu que o Sintufrj fizesse 
um censo racial na UFRJ. 
Noemi Andrade acres-
centou que a luta antir-

racista hoje deve propor 
mudanças, tanto na polí-
tica de Educação quanto 
na política de Estado.

A celebração do Mês 
da Consciência Negra do 
Sintufrj terminou no fim 
da tarde com a apresen-
tação do rapper Takap Sa-
lah e da Banda Clave Ca-
rioca com muito samba. 

federal da Bahia, e digo 
que a solução para o 
racismo passa também 
pela cultura”, avaliou o 
técnico-administrativo, 

também da PR-6, José 
Carlos. 

“Sou do ex-território 
do Amapá, originária 
dos índios Tucujus, e so-

celebrar o Mês da Consciência Negra

Fotos: Elisângela Leite
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No dia 27 de outubro 
de 2022 foi publicada a Lei 
14.463, de 2022, resultado 
da conversão da Medida 
Provisória nº 1.119, de 2022, 
que prevê a migração para 
a previdência complemen-
tar dos servidores federais 
que ingressaram no serviço 
público antes da correspon-
dente instituição do Regime 
de Previdência Comple-
mentar (RPC). No caso, antes 
de 4/2/2013 (para servido-
res do Executivo), antes de 
7/5/2013 (para servidores 
do Legislativo) e antes de 
14/10/2013 (para servidores 
do Judiciário e do MPU).

O texto foi aprovado com 
algumas melhorias acolhi-
das pela Câmara dos De-
putados, especialmente os 
divisores usados no cálculo 
do benefício especial (BE), 
que passaram de 520 para: 
455 (homens); 390 (mulhe-
res); 390 (professor de ensi-
no infantil e fundamental) 
e 325 (professora de ensino 
infantil e fundamental). 
Além disso, para melhorar a 
média do tempo de contri-
buição excedente ao teto do 
RGPS no cálculo do benefí-
cio especial, restabeleceu-
-se 80% das melhores con-
tribuições, em vez de 100%. 
Isso vale para quem migrar 
até 30/11/2022, pois o texto 
prevê que em futuras rea-
berturas de prazo de migra-
ção será adotado o divisor 
de 520 (uniforme) e 100% 
do período.

Isso não significa que o 
servidor deva migrar, por-
que se trata de uma decisão 
pessoal que, em qualquer 
hipótese, deve ser prece-
dida pela simulação junto 
ao órgão público e à Fun-
presp, para verificar se, de 
fato, compensa abandonar 
o RPPS sem teto no RGPS 
para incluir no benefício li-
mitado o benefício especial 
(uma compensação pelas 
contribuições excedentes 
do passado) e a adesão à 
Funpresp (com benefício 
complementar). Ao migrar, 
o servidor terá seu benefício 

Migração para previdência complementar – vantagens
e desvantagens para uma decisão individual *Por Rudi Cassel 

(Assessoria jurídica do SINTUFRJ)

do RPPS limitado ao teto de 
benefício do RGPS e o bene-
fício especial será custeado 
pela União. 

A opção pela migração 
para a previdência comple-
mentar é uma etapa. A se-
gunda é decidir se adere ou 
não ao plano de benefícios 
da Fundação de Previdência 
Complementar (FUNPRESP). 
Para decidir sobre a migra-
ção, o primeiro passo é obter 
a estimativa do valor do be-
nefício especial junto ao seu 
órgão de gestão de pessoal 
para usar o valor estimado 
no simulador do site da FUN-
PRESP. Abaixo, indicamos os 
links para os simuladores de 
cada fundação.

Vale observar que a opção 
de migração é irrevogável e ir-
retratável. O servidor perde a 
paridade remuneratória com 
os servidores em atividade 
e será submetido ao teto de 
benefícios do RGPS (adminis-
trado pelo INSS). Não é uma 
decisão que possa ser tercei-
rizada, mas é certo que não 
há interesse em migrar para 
quem empata ou receberá 
menos do que receberia nas 
regras de aposentadoria sem 
o teto do RGPS.

A migração para o regi-
me complementar não sig-

nifica adesão à Funpresp, 
são atos diferentes. O servi-
dor primeiro migra, depois 
decide se adere ou não ao 
plano de benefícios da fun-
dação. Para essa decisão, é 
igualmente importante si-
mular como e quando teria 
benefício digno pela Fun-
presp, ciente de que se trata 
de uma estimativa, não uma 
certeza, considerando que a 
previdência complementar 
obedece a um sistema de 
contribuição definida (dife-
rente do sistema de benefí-
cio definido, como ocorre no 
RPPS e no RGPS).

Ou seja: o valor do bene-
fício complementar estima-
do dependerá de variáveis 
como (i) o retorno da cartei-
ra de investimentos no mer-
cado financeiro, (ii) a taxa de 
administração, (iii) a taxa do 
fundo reserva para cober-
tura de benefícios extraor-
dinários, como pensão por 
morte e invalidez, (iv) a taxa 
de carregamento. Para além 
de compreender o significa-
do de cada variável, importa 
saber quanto reduzem cada 
real remetido à Funpresp, 
porque impactarão na aná-
lise de investimento e resul-
tados esperados.

Por outro lado, o temor 

De qualquer forma, o 
mais importante é o ser-
vidor fazer a simulação 
do seu benefício especial 
junto ao órgão de gestão 
de pessoas, para saber qual 
seria o valor desse benefí-
cio especial, mais o teto de 
benefício do RGPS. Como 
a migração só interessa a 
quem entrou antes do fun-
cionamento da previdên-
cia complementar, ou seja, 
antes de 2013, a maioria só 
tem interesse em migrar 
quando não depende do 
benefício da FUNPRESP. 
Isso significa que o bene-
fício do RPPS + Benefício 
Especial precisa resultar 
em valor maior do que a 
aposentadoria a que teria 
direito sem migrar.

E se o servidor não gos-
ta de insegurança e defen-
de um Regime Próprio de 
Previdência forte, o melhor 
é não migrar e ficar como 
está (a migração não é obri-
gatória).

Leia mais
Migração para previdên-

cia complementar e MP 
1119/2022 (PLV 24/2022) 
- Senado aprova redação 
com as melhorias aprova-
das na Câmara - Servidor 
Legal (blogservidorlegal.
com.br)

Para simuladores da 
Funpresp-EXE e Funpresp-
-LEG: https://www.funpresp.
com.br/migracao-do-rpps-
-para-o-rpc/perguntas-
-frequentes-sobre-migracao-
-de-regime/

*Rudi Cassel, Cassel 
Ruzzarin Santos Rodrigues 
Advogados, especializado em 
Direito do Servidor Público

Seguindo a orientação 
do escritório jurídico e 
os debates acumulados 
no movimento sindical 
de servidores públicos 
federais, com posição 
clara da Fasubra em 
contrariedade, a direção 
do Sintufrj recomenda 
NÃO aderir à migração.

de que o RPPS não sobrevi-
va não deve ser fundamen-
tal para a decisão migrar, 
por várias razões. Primeiro, 
porque o Governos têm es-
timulado esse terrorismo 
junto ao RPPS para forçar 
migrações em massa, sendo 
que a insegurança também 
existe na previdência com-
plementar. Os regimes de 
repartição simples (RPPS 
e RGPS) não visam lucro e, 
apesar dos ciclos e mitos 
econômicos sobre sua via-
bilidade, são a única via se-
gura para benefícios dignos. 
Segundo, porque a segurida-
de social é fundamental à 
coesão social e duas guerras 
mundiais mostraram o que 
ocorre quando há influxo 
na proteção social. Tercei-
ro, porque o medo de novas 
reformas no RPPS também 
se dirige ao regime com-
plementar, a exemplo do 
aumento de idade e tempo 
de contribuição da última 
reforma da previdência (EC 
103/2019). Logo, ainda que 
se trate de ato jurídico per-
feito, a eventual mudança 
de requisitos para definição 
de quando poderá se apo-
sentar pode atingir também 
o Regime de Previdência 
Complementar.
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