
Página 3

Página 5

Cinco técnicos-administrativos no estafe da nova gestão

TRABALHO: o valor do turno contínuo

Sintufrj apresenta
sua agenda

Caloteiros etc.

O ritmo acelerado da de-
composição da econo-
mia, da soberania na-

cional e dos direitos no Brasil de 
Bolsonaro assusta. Veio de São 
Paulo, por inicia� va do MTST, um 
grito de alerta. Enquanto o gover-
no trabalha com afi nco para agra-
dar a empresários e banqueiros e 
corre com a tramitação de um 
projeto macabro de reforma da 
Previdência, os militantes do 
movimento escancararam a hi-
pocrisia dos ricos e milionários e 
foram às compras: encheram os 
carrinhos com os mais variados 
produtos numa loja da Havan e 
apresentaram um cheque simbó-
lico no valor de 168 milhões de 
reais – o tamanho da dívida do 
dono da empresa com o INSS e a 
Receita Federal. 

O “véio da Havan” é apenas 
um dos vários caloteiros que 
pressionam pela re� rada de di-
reitos. A dívida a� va das empre-
sas com a previdência gira em 
torno de meio trilhão de reais. 
Basicamente a metade do que 
o governo pretende poupar em 
dez anos. 

Enquanto isso, no item da 
barbárie, Bolsonaro faz defesa 
criminosa do trabalho infan� l, 
argumentando que “não faz mal 
nenhum” botar para trabalhar as 
crianças de 9, 10 anos, que deve-
riam estar na escola. 

Moro, por sua vez, segue 
impávido no Ministério da 
Jus� ça, com indícios de uso 
da máquina para perseguir os 
desafetos que escancararam a 
sua conduta ilegal.

Resta ao movimento sindical 
jogar peso para ocupar as ruas 
mais uma vez contra o governo. 
E isso não é apenas um chavão: 
apenas uma mobilização capaz 
de pressionar o Congresso pode-
rá frear a reforma da Previdência 
e acumular forças para derrotar 
Bolsonaro, antes que o estrago 
produzido pelo governo arreben-
te o país por décadas.
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DOIS PONTOS

Informes JurídIcos 

Caso queira que o seu convênio Unimed passe a ser 
vinculado ao Sintufrj, ou está interessado em fazer 
adesão ao plano Unimed, você terá até 30 de julho 
para tomar essa providência na sede e nas subsedes do 
Sindicato no HU e na Praia Vermelha. Para os servido-
res do campus UFRJ Macaé, o atendimento presencial 
será no Nupem e nos polos Central e Ajuda. 

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de 
residência, cópia do último contracheque e documen-
tos de dependentes (se houver). 

Em caso de querer que o seu plano Unimed seja vincu-
lado ao Sintufrj: 

• O pagamento da mensalidade de julho/2019 
será efetuado conforme o mês passado.
• Não haverá interrupção em seu atendimento.
• Não precisará cumprir novas carências.
• A sua mensalidade atual não sofrerá nenhum 
tipo de alteração.

Sintufrj abre inscrições para cursos  
A partir de 15 de julho, 

a Coordenação de 
Educação e Cultura 

do Sintufrj inscreve para 
mais quatro cursos de ca-
pacitação e preparação 
para o mestrado e dou-
torado. A oferta faz parte 
do projeto Universidade 
para os Trabalhadores do 
Sindicato, que tem contri-
buído e muito para o apri-
moramento da carreira dos 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ. As aulas 
serão ministradas de agosto 
a dezembro.  

Os cursos são planejados 
para atender às demandas 
dos trabalhadores, como os 
de inglês e espanhol instru-

mentais, que, além de pre-
pararem para a pós-gradu-
ação stricto sensu, habilitam 
o servidor a se comunicar 
com o público estrangeiro 
e setores internacionais, e a 
ler textos acadêmicos. Tam-
bém serão oferecidos cursos 
de Metodologia da Pesquisa 
e Conflitos e Gestão do Tem-
po no Contexto Atual.

Objetivos
O curso de Metodologia 

da Pesquisa faz parte do 
programa preparatório para 
o mestrado e doutorado; já 
o de Conflitos e Gestão de 
Tempo no Contexto Atual é 
voltado para o desenvolvi-
mento de habilidades que 

permitam ao profissional 
gerenciar melhor o seu tem-
po e os conflitos, abrindo 
espaço para conciliar estudo 

e trabalho. A Coordenação 
de Educação e Cultura infor-
ma, ainda, que a Orientação 
Psicopedagógica continuará 

presente nesse próximo pe-
ríodo, para auxiliar os alu-
nos de todos os cursos no 
aprendizado.   

A Coordenação de Esporte e Lazer do 
Sintufrj convida os representantes das 
unidades para reunião de organização 
do Campeonato Super Master de 
Futebol de Campo, na segunda-feira, 
dia 15, às 14h, no Espaço Saúde da 
entidade.  

Campeonato Super Master 

Servidores aposenta-
dos e na ativa continuam 
sendo vítimas de pessoas 
inescrupulosas – agencia-
dores e representantes de 
instituições financeiras – 
ao contratarem emprésti-
mos consignados. Os des-
contos nos contracheques 
por conta desses golpes 
podem chegar a 2% do 
salário bruto mensal dos 
lesados.  

Os golpistas utilizam a 
documentação e a assina-

Foi vítima de golpistas? Procure o Sintufrj 
tura dos servidores para 
fazer as operações fraudu-
lentas, que depois são con-
firmadas eletronicamente 
pela UFRJ. 

As vítimas dos golpistas 
se tornavam "sócias" das 
tais instituições financeiras, 
o que deveria dar direito a 
vantagens, como desconto 
em farmácias, mas parte 
dos benefícios prometidos 
não são  acessíveis ou se-
quer existem.

Se você não reconhecer 

qualquer desconto no con-
tracheque, procure o Dejur 
Cível do Sintufrj. Ligue pelo 
telefone fixo (21) 3194-
7133 ou pelo WhatsApp 
(21) 96549-2530 para agen-
dar atendimento. Compare-
ça no dia agendado munido 
dos contracheques em que 
ocorreram os descontos in-
devidos, cópia do contrato 
firmado com a instituição 
financeira, comprovante de 
residência e documento de 
identificação.

Foto: Renan Silva

SALA de aula: alunos de curso em andamento e as professoras Elisabete, Iara e Sandra (em pé)

Foto: Internet
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DIA A DIA DO NOSSO TRABALHO
Por que o turno contínuo, com 
jornada de 30 horas, é essencial
O governo anunciou 

o ponto eletrônico 
para controle de fre-

quência e dos horários dos 
servidores públicos dos 
órgãos federais. Diz que a 
medida vai a� ngir cerca de 
400 mil trabalhadores, 70% 
do total da força de traba-
lho federal. 

Em algumas universida-
des federais do Nordeste, 
em Mato Grosso, em Uber-
lândia (MG), a implantação 
já está em andamento. Aqui 
na UFRJ vamos andar na 
mesma direção.

O entendimento do Sin-
tufrj sobre essa questão es-
sencial para o nosso dia a dia 
é que a produção da univer-
sidade não pode ser aferida 
por meio de ponto eletrônico.

As caracterís� cas do 
nosso fazer são complexas 
demais e não podem ser 
engessadas (ou compreen-
didas) por mecanismo tão 
burocrá� co.

Quando o TCU indaga 
os docentes sobre a forma 
como organizam o seu tra-
balho, a resposta é que eles 
planejam o seu trabalho a 
cada semestre.

O que propomos é que 
os técnicos-administra� vos 
da UFRJ recebam o mesmo 
tratamento que os seus do-
centes.

Diante desse enten-
dimento, a universidade 
aceitou a discussão sobre a 
reestruturação da jornada 
de trabalho com turno con-
� nuo que permita a implan-
tação das 30 horas, como 
garante a legislação. 

O Decreto nº 4.836/2003 
estabelece a possibilida-

de da jornada de 30 horas 
com turnos con� nuos onde 
ocorre atendimento ao pú-
blico de 12 horas.

O caminho é que os tra-
balhadores de cada unida-

de se organizem para distri-
buir o trabalho e assegurar 
o funcionamento de forma 
ininterrupta – fazendo 30 
horas semanais. Sem redu-
ção de salário.

Os trabalhadores devem 
montar o seu organograma 
e suas planilhas de funcio-
namento em turnos con� -
nuos que possibilitem as 30 
horas de jornada.

Afi rmamos que a ins-
� tucionalização da jorna-
da de trabalho em turnos 
con� nuos, sem redução de 
salário, é uma das bandei-
ras do Sintufrj.

As vantagens são todas Redução de salário?!! Qual a 
segurança que eu tenho?

Diretores impedem 
a discussão

Sintufrj contra a mediocridade

1 – A reestruturação do trabalho em turnos 
con� nuos acaba com o fantasma do ponto ele-
trônico. Ele virá, mas estará ins� tucionalizado 
dentro da realidade da reorganização do nosso 
trabalho.

2 – Esta reorganização vai resultar numa 
apropriação do nosso fazer com o controle de 
todas as etapas de nossas tarefas. Teremos 
mais poder sobre o nosso trabalho.

3 – Com a implantação da reestruturação da 
jornada de trabalho com turno con� nuo vai au-
mentar a produ� vidade e reduzir as situações 
que levem ao assédio moral.

Isso tudo sem redução de salário e do au-
xílio-alimentação.

Alguns diretores de unidades decidem, de 
forma unilateral, que o turno con� nuo não será 
discu� do. Combinação de autoritarismo com 
atraso. Tomam a decisão unilateralmente. Nes-
ses casos, o caminho é procurar o Sindicato 
para resolver impasses. O direito dos trabalha-
dores discu� rem e refl e� rem cole� vamente 
sobre a melhor forma de distribuir e realizar 
tarefas para garan� r entrosamento e efi ciên-
cia deve estar garan� do.

Posição do Sindicato é clara. A discussão da reestrutu-
ração da jornada de trabalho com 30 horas é a resposta à 
mediocridade de vincular a produção ao controle eletrônico 
da frequência. 

Há profunda hipocrisia dessas autoridades em insinuar 
que procura efi ciência com esse � po de controle. Um gover-
no que corta 40% da verba da universidade não está preocu-
pado com a qualidade do serviço público à população.

O Sindicato só entrou na discussão do turno con� nuo 
e jornada de 30 horas com a garan� a de direitos assegura-
dos. Portanto, não há hipótese de redução de salário. 

Veja como é o procedimento:
1 – É aberto na sua unidade o processo de discussão 

sobre a reestruturação da jornada de trabalho com turno 
con� nuo. São estudadas as necessidades de trabalho da 
referida unidade.

2 – Encerrada a discussão na unidade, o processo é en-
viado à PR-4 para apreciação. 

3 – Na próxima e úl� ma etapa, a PR-4 envia o processo 
à Procuradoria para que um parecer seja dado. A Procu-
radoria é a Advocacia Geral da União (AGU). Com parecer 
favorável, o processo está ins� tucionalizado, e a reestru-
turação do trabalho com turno con� nuo e 30 horas estão 
autorizados. 

Portanto, o processo estará referendado, de acordo 
com a legislação. 
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Empossada em Brasília 
no dia 2 de junho, a pri-
meira mulher a dirigir a 

UFRJ, Denise Pires de Carva-
lho, foi recebida, junto com o 
vice-reitor, Carlos Frederico 
Rocha, com muito carinho 
pelos representantes dos 
três segmentos no Conselho 
Universitário (Consuni), na 
quinta-feira, 4, na sua estreia 
na presidência da sessão 
do órgão máximo de deli-
berações da universidade. 
A presença feminina é mar-
cante na nova administração 
central, e cinco técnicos-ad-
ministrativos em educação 
compõem a equipe principal 
da gestão que se inicia.    

“Estou muito feliz em ver 
essa sala cheia. Nós temos 
uma meta em comum, que é 
a UFRJ, e o compromisso des-
ta equipe é que não haverá 
disputas entre as diferentes 
áreas. Trabalharemos de for-
ma integrada na administra-
ção central e com toda a base 
da universidade”, comprome-
teu-se Denise após a homo-
logação, pelos conselheiros, 
por unanimidade, de todos 
os nomes que ela apresen-
tou para as Pró-Reitorias, a 
Prefeitura Universitária e a 
Coordenação-Geral da Au-
ditoria Interna. 

Saudações – A coor-
denadora-geral do Sintufrj 
e conselheira do Consuni, 
Gerly Miceli, saudou os 
novos dirigentes da UFRJ: 
“Desejamos um manda-
to vitorioso, e, apesar da 
conjuntura difícil do país, 
muita coisa só depende de 
vontade política”. Esteban 
Crescente, também repre-
sentante da categoria no 
colegiado, destacou a pre-
sença dos técnicos-adminis-
trativos e, principalmente, 
de uma mulher negra na 
gestão.  

Posse com a comunidade
Nesta segunda-feira, 8, 

será realizada a cerimônia 
de transferência de cargo 
da atual gestão para os no-
vos dirigentes eleitos pelos 

Denise faz sua estreia no Consuni e sua 
equipe é homologada por unanimidade

estudantes, técnicos-admi-
nistrativos e professores. 
A posse de Denise e Carlos 
Frederico diante da comu-
nidade universitária, em 
sessão solene do Conselho 
Universitário, ocorrerá às 
10h, no auditório do Centro 
de Tecnologia. Como diria 
o ex-reitor Aloísio Teixeira: 
“Para que servem os rituais 
acadêmicos?! Simplesmente 

para que os que os praticam 
manifestem sua intenção de 
preservar seus valores e rea-
firmar compromissos”. 

Equipe se apresenta
Cada um dos indicados 

teve cinco minutos para se 
apresentar aos conselhei-
ros, mas, até o mês de agos-
to, os novos gestores terão 
garantidos espaços no Con-

suni para expor seus pro-
gramas de trabalho e suas 
prioridades. “As apresenta-
ções são necessárias para 
que a comunidade univer-
sitária tome conhecimento 
das principais metas neste 
início de gestão”, informou 
a reitora. 

A pró-reitora de Gra-
duação, Gisele Viana Pires, 
professora associada da Fa-

culdade de Medicina, foi a 
primeira pró-reitora a sub-
meter seu planejamento de 
trabalho ao Consuni e a infor-
mar e apresentar sua equipe.

Os cinco técnicos-adminis-
trativos que fazem parte da 
administração central são: 

 Pró-Reitoria de Pessoal, 
Luzia da Conceição de Araújo 
Marques, enfermeira-chefe da 
sessão de Pesquisa do Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho. “O que eu sei fazer é 
cuidar; cuidar dos doentes e 
dos profissionais para que se-
jam felizes. Todos os servido-
res precisam ser cuidados”, 
disse. Ela é a segunda enfer-
meira a concluir o doutorado 
na Faculdade de Medicina da 
UFRJ. 

 Pró-Reitoria de Gestão 
e Governança, André Esteves 
da Silva, que ocupou o cargo 
de 2017 a 2019. “A responsa-
bilidade aumenta quando se 
tem a oportunidade de cola-
borar com uma universidade 
revivida”, afirmou. 

 Pró-Reitoria de Políti-
cas Estudantis, Roberto Viei-
ra. Desde 1983 ele atua na 
Pró-Reitoria de Graduação. 
“Essa superintendência foi 
criada através da luta dos 
estudantes”, reconheceu o 
técnico-administrativo. 

 Prefeitura Universitária, 
Marcos Benilson Gonçalves 
Madonado. Com 33 anos de 
UFRJ e atuando na Coppe, ele 
comparou a prefeitura a um 
hortifruti, devido aos abacaxis 
que terá que descascar diaria-
mente. “O nosso ramal é 9001 
e toda a ajuda será bem-vinda 
para fazermos uma UFRJ dife-
rente”, solicitou o prefeito.  

 Coordenação-Geral da 
Auditoria Interna, Fernando 
Antônio Miranda Sepulveda, 
ex-Coppe. “É pensar grande 
e fazer grande; é  trabalhar 
para transformar (a Audito-
ria da UFRJ) em modelo in-
ternacional ”, projetou.   

Estão à frente das qua-
tro outras Pró-Reitorias os 
seguintes professores:  Gi-
sele Viana Pires, pró-reitora 
de Graduação; Denise Ma-
ria Guimarães Freire, pró-
-reitora de Pós-Graduação 
e Pesquisa; pró-reitor de 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Finanças, Eduardo 
Raupp de Vargas, e pró-
-reitora de Extensão, Ivana 
Bentes Oliveira.        

Foto: Renan Silva

DENISE: orgulho de ser a primeira mulher reitora da UFRJ, “cujo símbolo, a Minerva, é feminino” 
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Reivindicações serão levadas à Reitoria
“A chapa conquistou seus votos 
pelas propostas com as quais se 
comprometeu. Então vamos fi scalizar 
e cobrar”, avisa a direção sindical

O slogan da campanha 
à Reitoria de Denise Pires 
de Carvalho e Carlos Fre-
derico era “A UFRJ vai ser 
diferente”, e a carta-pro-
grama de gestão deba� da 
por eles com a comunida-
de universitária trouxe pro-
postas inovadoras. 

Uma delas, a promes-
sa de garan� r “um olhar 
ins� tucional” para a capa-
citação e a qualifi cação, a 
intensifi cação da democra-
cia com a criação de um 
Conselho de Administra-
ção e Gestão de Pessoas 
vinculado à Pró-Reitoria de 
Pessoal.

Esse conselho será 
cons� tuído de câmaras, 
dentre as quais uma de ge-
renciamento de confl itos, 
para prevenir e discu� r 

casos de assédio moral e 
sexual.

Estão previstas, ainda, 
as câmaras de polí� cas ra-
ciais e de educação perma-
nente e con� nuada.

Uma comissão de alo-
cação de vagas de técni-
cos-administra� vos, como 
quer o Sindicato, também 
será ins� tuída, para dar 
maior racionalidade à or-
ganização de pessoal. 

A realização descen-
tralizada de concursos e 
a expansão da Comissão 
Interna de Saúde do Ser-
vidor Público (Cissp) nas 
unidades, promovendo a 
interação e o atendimento 
dos servidores nos hospi-
tais universitários da UFRJ, 
são outros compromissos 
da nova gestão.

Sintufrj vai cobrar  
A direção do Sindicato 

irá apresentar numa reu-
nião com a nova Reitoria 
as reivindicações da cate-
goria. Além dos compro-
missos assumidos com 
os técnicos-administra-
� vos na carta-programa 
pela gestão que assume 
a UFRJ, há muito mais, 
como, por exemplo, a re-
a� vação da CIS (Comissão 
Interna de Supervisão da 
Carreira), a reestrutura-
ção da jornada de traba-
lho com a implantação 
dos turnos ininterruptos, 
o combate ao assédio 
moral, entre outros. 

“Foi uma grata sur-
presa quando vimos na 
carta-programa propos-
tas que iam ao encontro 
da intensificação da de-
mocracia interna. O Con-
selho de Administração 

é uma reivindicação anti-
ga. Representa a socializa-
ção de poder, um espaço 
onde realmente podemos 
discutir política de pes-
soal”, avalia a coordenado-
ra-geral do Sintufrj Neuza 
Luzia. 

Polí� ca de pessoal é, se-
gundo a dirigente, “pensar 
a universidade, sua relação 
com os servidores e as uni-
dades, permi� ndo um di-
mensionamento de pessoal 
que revelará o tamanho da 
universidade e suas reais 
necessidades”. Na opinião 
da coordenadora, as câma-
ras só vão funcionar de fato 
se ligadas organicamente 
ao Conselho de Adminis-
tração, que precisa ter a 
mesma força que os outros 
colegiados, com a par� cipa-
ção dos centros e dos seus 
técnicos-administra� vos e 

docentes, “para que possa 
espelhar o que é a univer-
sidade”.

A saúde do trabalha-
dor e as condições de 
trabalho também devem, 
na opinião da sindicalista, 
ser foco da nova gestão. 
“A gente não pode con� -
nuar vivendo a realidade 
de hoje”, frisa. Para ela, é 
muito importante o olhar 
cuidadoso que a reitora 
promete ter com a criação 
das Cissps. “Signifi ca tratar 
de prevenção, de cons-
cien� zação e de ter o tra-
balhador como auxiliar na 
fi scalização das condições 
de trabalho”.   

NEUZA. Expectativas
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Mais pressão 
contra a reforma 
da Previdência

Tramitação da reforma 

12 de julho: Dia Nacional de Luta e Mobilização. 
Data coincide com 57º Congresso da UNE e a
 67º Conad-Andes/SN
A pressão dos trabalhadores contra 
a reforma da Previdência de Jair Bol-
sonaro (Proposta de Emenda à Cons-
� tuição – PEC 6/2019) irá aumentar 
ainda mais. As centrais sindicais, 
mantendo a mobilização e o fôlego 
das manifestações do #15M, #30M e 
#14J, chamam para novo ato nacio-
nal em todo o país em 12 de julho. 

O tempo corre. No dia 4 de julho, 
o governo conseguiu aprovar o texto-
-base da reforma na Comissão Espe-
cial da Câmara, mantendo o aumen-
to da idade para 62 anos (mulher) e 
65 anos (homem) e 40 anos de con-
tribuição para  receber o bene� cio 
integral da aposentadoria. A intenção 
de Bolsonaro é que a PEC 6/2019 vá a 
votação em plenário antes do dia 18, 
quando inicia o recesso legisla� vo.

Nessa grande batalha da clas-
se trabalhadora contra a reforma 
da Previdência, as centrais estarão 

Após a aprovação no dia 4 
de julho do relatório do 
deputado Samuel Moreira 

(PSDB-SP) na Comissão Especial 
da Câmara, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC 6/2019) 
irá para votação no plenário da 
Casa, em dois turnos. O relatório 
só será aprovado se nas duas vo-
tações obtiver os votos de pelo 
menos três quintos dos deputa-
dos – 308 dos 513.

A bancada governista tenta 
viabilizar essa votação ainda este 
mês, antes do recesso legislati-
vo. Se a PEC for aprovada, segue 
para o Senado. O texto então 
será analisado na Comissão de 

Constituição e Justiça e depois 
vai para discussão no plenário, 
com votação também em dois 
turnos. Para aprovação, necessi-
ta de três quintos dos senadores 
– 49 dos 81.

Se o texto for aprovado no Se-
nado sem alteração da proposta 
votada na Câmara, a PEC segue 
para promulgação pelo presiden-
te do Senado, que também é o 
presidente do Congresso Nacio-
nal. Caso haja mudanças feitas 
pelos senadores, o texto volta 
para a Câmara pela segunda vez. 
Se for aprovado, será promulga-
do. Caso não seja, a PEC será ar-
quivada. QUINTA,  de julho. Comissão Especial aprova texto-base da reforma

ATO que encerrou no Rio a greve geral contra a reforma da Previdência

também apoiando e par� cipando 
do ato nacional em Brasília, dia 12, 
convocado pelos estudantes e tra-
balhadores da educação. Nessa data, 
estará ocorrendo o maior encontro 
do movimento estudan� l brasileiro, 
o 57º Congresso da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), com cerca de 
10 mil par� cipantes, e também a 67º 
Conad, do Sindicato Nacional dos 
Docentes das Ins� tuições de Ensino 
Superior (Andes-SN).   

Abaixo-assinado – O dia 12 de ju-
lho concentrará também a coleta de 
assinaturas para o abaixo-assinado 
contra a reforma da Previdência. O 
documento será entregue pelas cen-
trais sindicais no dia 13 de agosto ao 
Congresso Nacional – essa data foi 
defi nida pela Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE) como sendo um dia nacional 
de luta da categoria.

Foto: Renan Silva

Foto: Renan Silva
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Nos cinco primeiros 
meses deste ano 
ocorreram 729 mor-

tes no Rio de Janeiro provo-
cadas por ações da polícia. 
A situação já era dramática 
nas comunidades, e a ten-
dência é piorar cada vez 
mais com o incentivo do  
presidente Jair Bolsonaro 
em aumentar o confronto 
armado. As maiores vítimas 
dessa cruel realidade são 
os jovens negros das peri-
ferias. 

Como enfrentar essa 
guerra oficial contra os po-
bres? A resposta pode vir 
mais cedo do que o previs-
to. Especialistas e profissio-
nais em segurança pública 
decidiram se unir para es-
quadrinhar essa realidade e 
propor alternativas criando 
a Rede Fluminense de Pes-
quisas sobre Violência, Se-
gurança Pública e Direitos 
Humanos. A novidade foi 
lançada no dia 1º de julho, 
no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS) da 
UFRJ.

Genocídio encomendado
“Estamos nos aglutinan-

do, trocando informações 
e nos solidarizando neste 
momento muito difícil da 
história do país e do nos-
so estado”, justificou a ini-
ciativa o coordenador do 
Núcleo de Estudos da Ci-
dadania e Violência Urba-
na, Michel Misse, um dos 
institutos que impulsionou 
a criação da rede. O obje-
tivo, explicou, é apresen-
tar alternativas viáveis que 
preservem o mínimo das 
conquistas obtidas no pla-
no da democracia no país. 

Para o antropólogo Luiz 
Eduardo Soares, um dos 
principais especialistas em 
segurança pública do país 
(foi subsecretário de Segu-
rança e coordenador de Se-
gurança, Justiça e Cidadania 
do Estado do Rio de Janeiro 
no governo Anthony Garo-
tinho e secretário Nacio-
nal de Segurança Pública 
no primeiro governo Lula), 
“nosso estado está entre-
gue a um governador que 
tem assumido posições cri-
minosas e deveria por isso 
ser responsabilizado nos 
tribunais nacionais e inter-
nacionais. É uma atitude 
criminosa convocar a vio-

Especialistas discutem 
extermínio de negros e pobres
Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos 
é criada para investigar causas de genocídios praticados por agentes públicos  

lência policial. Nós tivemos 
nos cinco primeiros meses 
de 2019, 729 mortes provo-
cadas por ações policiais”, 
declarou. 

Segundo Soares, “esta-
mos diante do genocídio 
de jovens negros e de jo-
vens pobres nos territórios 
vulneráveis da nossa cida-

de, do nosso estado, do 
nosso país”, e alertou: “Nós 
sabemos o peso que tem a 
palavra de um presidente e 
até a sua linguagem corpo-

ral. Sabemos o que signifi-
ca autorizar a brutalidade 
policial num contexto em 
que essa tendência já se 
afinava e se delineava”.   

População negra é o alvo
No texto da Carta 

Aberta lida no início do 
evento, a Rede Flumi-
nense destaca que a vio-
lência tem alvo e tem 
cor. “O Atlas da Violência 
de 2019 mostra que em 
2017 tivemos 65.602 pes-
soas vítimas de violência 
letal intencional no Brasil, 
das quais 75,5% são ne-
gros. Somos um país em 
que a taxa de mortes é 
43,1 por 100 mil habitan-

tes entre cidadãos negros e 
16 por 100 mil habitantes 
entre cidadãos brancos. O 
escândalo humanitário des-
ses números se aprofunda, 
se atentarmos que esta 
disparidade é crescente: 
os negros foram 63,3% dos 
assassinados em 2007, num 
crescente que levou aos 
75,5% de 2017. A sistemati-
cidade desses assassinatos, 
seu viés racial e sua escala 
numérica são próprios de 

graves violações de direitos 
humanos e crime contra 
a humanidade. O Brasil é 
um país cujo Estado prote-
ge desigualmente a vida e 
a integridade física de seus 
cidadãos”.

Integram também a 
rede professores, estudio-
sos e instituições de ensino 
superior e entidades como 
o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
Instituto de Estudos da Re-

ligião (Iser), Observató-
rio das Favelas, Redes da 
Maré, Fogo Cruzado, Iga-
rapé, Anistia, Fórum Grita 
Baixada, Casa Fluminen-
se, Instituto de Pesquisa 
Científica do Rio de Janei-
ro (ITS), Centro pela Justi-
ça e o Direito Internacio-
nal (Cejil), Luta pela Paz, 
Justiça Global, Instituto 
Municipal de Urbanismo 
(IPP) e Ministério Público 
do Rio de Janeiro.

REUNIÃO no IFCS, no Largo de São Francisco, de criação da Rede Fluminense

Foto: Fernando Souza/Adufrj
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De acordo com a Or-
ganização das Na-
ções Unidas para 

Alimentação e Agricultura 
(FAO), o Brasil está voltan-
do ao Mapa da Fome. Esse 
caminho que vem sendo 
trilhado desde o governo 
golpista de Michel Temer 
– 5,2 milhões de pessoas 
passaram fome em 2017 
– agora ganha mais velo-
cidade com o governo de 
Jair Bolsonaro.

Um dos primeiros atos 
de Bolsonaro ao assumir 
o governo, em janeiro, foi 
extinguir, através de me-
dida provisória, o Conse-
lho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(Consea), um órgão con-
sultivo diretamente liga-
do à Presidência da Re-
pública. Uma das tarefas 
do Consea era formular e 
avaliar políticas públicas 
de segurança alimentar 
e nutricional, e graças à 
atuação desse conselho o 
Brasil havia saído do Mapa 
da Fome em 2014.

Ele governa para o 
agronegócio e o agrotóxico

O Congresso Nacio-
nal recriou o Consea por 
meio de votação da Co-
missão Mista, que vetou 
a medida provisória que o 
extinguiu. Mas, no dia 18 
de junho, Bolsonaro vetou 
a recriação do Consea. O 
presidente do agronegó-
cio e do agrotóxico – libe-
rou recentemente o uso 
de mais 42 agrotóxicos – 
não quer a participação 
de indígenas, população 
urbana, povos tradicio-
nais, representantes da 
saúde e da produção e 
agricultores familiares em 
órgãos de seu governo. 

Dessa forma, a inse-
gurança alimentar, que 
vem num crescente, volta 
a assombrar novamente 
milhões de brasileiros de 
forma avassaladora. Se-
gundo a Síntese de Indi-
cadores Sociais (SIS), do 
IBGE, entre 2016 e 2017, 
a pobreza da população 
passou de 25,7% para 
26,5%. Os extremamente 
pobres, que vivem com 
menos de R$ 140 men-
sais, pela definição do 

Brasil rumo ao 
Mapa da Fome

Banco Mundial, saltaram 
de 6,6% em 2016 para 
7,4% em 2017. 

Desde a extinção do 
Consea, todas as ativi-
dades foram suspensas. 
Nem mesmo a Conferên-
cia Nacional de Segurança 
Alimentar, ocorrida há 6 
anos, deve ser realiza-
da. “Existe a necessida-
de urgente de analisar 
os eventuais impactos da 
extinção do Consea no 
combate à fome e, es-
pecialmente, frente aos 
desafios impostos pela 
obesidade”, alertou o re-
presentante da FAO no 
Brasil, Rafael Zavala, em 
audiência na Câmara dos 
Deputados. 

Segundo Zavala, o Brasil 
mostrou ser possível erra-
dicar a fome e a pobreza 
extrema graças ao compro-
metimento político de seus 
governantes e às políticas 
púbicas que envolveram 
diversos setores da socie-
dade. Disse, ainda, que o 
modelo do Consea foi re-
comendado para ser apli-
cado no Conselho Mundial 
de Alimentação.

A subprocuradora-geral 
da República, Déborah Du-
prat, que também esteve 
presente à audiência, re-
forçou: “Tínhamos uma es-
trutura reconhecida mundo 
afora de combate à fome. 
Por conta dessa política, 
o Brasil saiu do Mapa da 
Fome, e a Organização das 
Nações Unidas estimula 
países em situação seme-
lhante a usarem o nosso 
modelo”. 

Duprat destacou que 
“o baixo investimento em 
políticas públicas, a refor-
ma trabalhista e a provável 
reforma da Previdência po-
dem aumentar a população 
em situação de risco”.

A ex-presidente do Con-
sea, Elisabetta Recine, tam-
bém se pronunciou nessa 
audiência. “Acabar com a 
fome não é oferecer qual-
quer tipo de comida. Tem 
que oferecer alimentos pro-
duzidos de maneira limpa, 
justa, promovendo o de-
senvolvimento econômico 
e social. A fome é a ponta 
de um iceberg de violações 
de direitos”, afirmou. TRISTE realidade brasileira: crianças garimpando no lixão. Cena recorrente nos grandes centros

Foto: Internet
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