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Hora de radicalizar

Chegou o momento de 
radicalizarmos nosso movi-
mento, realizando grandes 
assembleias-ato para chamar 
a atenção da sociedade e obri-
gar o governo a negociar com 
o Comando Nacional de Gre-
ve/Fasubra. 

O Comando Local de Greve/
Sintufrj está fazendo a sua parte, 
percorrendo as unidades para 
mobilizar os que ainda acredi-
tam que não é preciso lutar para 
conquistar e fazendo atividades 
envolvendo a população.  

Nesta semana, a princi-
pal atividade de greve é a as-
sembleia de terça-feira, dia 
29, às 13h, no IFCS (salão 
nobre). Às 16h, vamos nos 
unir aos trabalhadores da 
UFF, UniRio e Universidade 
Rural na passeata-ato da 
Candelária à Cinelândia. 

Todos lá, compa-
nheiros! Brasília tem 
que nos ouvir, já! 

Páginas 3, 4, 5 e 6 Página 7

Fotos: Renan Silva

Fecha tudo e vem pra rua!
Terça-feira, dia 29, às 13h, assembleia no IFCS e ato às 16h
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proceSSo 3,17%

Embora a atual gestão seja 
contrária à renúncia de direitos 
pelo trabalhador, os sindicali-
zados abaixo relacionados, por 
exigência da Justiça, devem com-
parecer ao Sintufrj para entregar 
cópia da carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência e 
o último contracheque, pois esses 
documentos são necessários para 
viabilizar a execução de forma in-
dividual referente ao índice 3,17% 
para as pessoas que assinaram o 
Termo de Opção no ano de 2012. 

Os documentos deverão ser en-
tregues até o dia 15 de maio deste 
ano na sede Sintufrj, na Cidade 
Universitária (Praça Jorge Machado 
Moreira, s/nº), de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h, ou na subsede 
na Praia Vermelha (Avenida Paster, 
250, fundos, Urca), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h.

A não entrega dos documentos 

Convocatória da diretoria do Sintufrj

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROCESSOS – SINTUFRJ
Contato telefônico: 3194-7124 (Luny), 3194-7111 (Dr. Rafael) e 
3194-7129 (Dra. Juliana)
E-mails: luny@sintufrj.org.br, rafaelmello@sintufrj.org.br e julia-
nabauly@sintufrj.org.br

Nome
ANA MARIA DE AZAMBUJA EBERT
ANTONIO PACCA FATORELLI
CARLA ALDRIN DE MELLO CAMPOS
CINTIA AUGUSTA DE MENEZES BARBOZA
CLEONICE DOS SANTOS
CLEUSA RAMIRES MORAES RODRIGUES
DALVA MARIA COSTA FEDELE
DANIEL FILS PUIG
EDUARDO JORGE BASTOS CORTES
GILMAR COSTA
JORGE HENRIQUE CAVALCANTE FIEL
JOSE LUIZ DA COSTA PASCHOAL
JOSE MAURO PINHEIRO
JOSE NILO PEIXOTO DE MORAES TIBAU
JULIA ADAO BERNARDES
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
LUCIANA CAMARA FERNANDES D ARAUJO
MARCIA REGINA XAVIER DA SILVA
MARIA LUIZA MESQUITA DA ROCHA
MARIA TERESA FERNANDEZ CASADO BARCELLOS
MARTHA AMALIA DIAS DE SA
MICAEL MAIOLINO HERSCHMANN
MIRIAM ABDUCHE KAIUCA
NADIA AMARGOSO
OSWALDO SABACK JUNIOR
RENATO TORRES GONCALVES
ROBSON LUIZ RAMOS ARANTES
TANIA MARIA DA SILVA NORMANDO AMARAL
VERNON FURTADO DA SILVA
ZOELETE BRITO NUNES

SIAPE
6367428
1124488
1099382
0359745
0377147
0365459
0235451
1124464
0368776
0364846
0362578
0359970
0363413
0359828
0370843
0374720
0362299
1124462
0359746
0363246
0363804
1172448
0360658
0365121
0373092
0375423
0364405
0374826
0374235
0375982

solicitados acarretará o não pros-
seguimento da execução.

Atendimento
Em caso de dúvidas, informa-

mos que se encontra instalado na 
sede do Sintufrj o Departamento 
de Gestão de Processos com aten-
dimento diário a todos sindicaliza-
dos, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, ou através de contato 
telefônico e e-mail. 

Em razão das inúmeras ações 
individuais já propostas, bem 
como as que ainda serão distri- 
buídas, tornou-se necessária 
a estruturação de uma força-
tarefa para atuar desde a fase 
administrativa (contato com os 
sindicalizados para captação de 
documentos) até a interposição e 
acompanhamento das ações. Por 
essas razões, foi criado o Departa-
mento de Gestão de Processos.

A Congregação da Faculdade de 
Medicina da UFRJ, reunida no dia 15 
de abril, decidiu retirar a proposta de 
convênio da unidade com o Hospital 
dos Servidores do Estado (HSE) para 
o ensino dos alunos do curso de me-
dicina. O contrato foi apresentado 
na reunião do Conselho do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), no dia 
7 de abril, pelo diretor da Faculdade 
de Medicina, Roberto Medronho, e 
foi questionado pelo diretor do Hos-
pital Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), Eduardo Côrtes. 

Segundo o professor Ricardo 
Antonio Refinetti, titular do Depar-
tamento de Cirurgia e integrante da 
Congregação, o colegiado somente 
aprovou o convênio com o HSE para 
o ensino dos estudantes do campus 
UFRJ-Macaé. E, inclusive, havia pe-

Congregação da Medicina retira 
proposta de convênio com HSE

dido de vistas do processo pelo pro-
fessor Alberto Schanaider, também 
titular do Departamento de Cirurgia, 
e pelo representante do Centro Aca-
dêmico Carlos Chagas. Por isso, o as-
sunto voltou à Congregação, que de-
cidiu retirar a proposta do Conselho 
de Centro do CCS até a apresentação 
das análises.

O diretor da Faculdade de 
Medicina, Roberto Medronho, foi 
procurado pelo Jornal do Sintufrj 
no dia 17 de abril, por telefone ce-
lular, e-mail e pelos telefones do seu 
gabinete. Na quinta-feira,  24, dia 
do fechamento desta edição, novos 
contatos foram feitos com o gabine-
te, quando uma funcionária infor-
mou que o diretor estava viajando, 
mas que ela reencaminharia para 
ele o e-mail do Sintufrj. RICARDO Antonio Refinetti
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assembleia-ato

Fotos: Renan Silva

“Fecha tudo e vem pra rua”
Com esse mote, munidos de 

faixas, cartazes e muitos balões de 
gás com palavras de ordem, dezenas 
de técnicos-administrativos da UFRJ, 
em greve desde o dia 20, depois de 
breve assembleia nos pilotis do Ins-
tituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), na 
manhã do dia 15 de abril, saíram 
em passeata até a Avenida Brigadeiro 
Trompowski, onde fecharam as pis-
tas de entrada e saída do Fundão. O 
trânsito ficou bloqueado na via atrás 
do instituto por quase uma hora.

Chamado de “Dia F”, de “Fe-
cha tudo”, o ato teve como objeti-
vo chamar a atenção da sociedade 
para o movimento dos técnicos-
administrativos em educação das 
instituições federais de ensino supe-
rior e forçar o governo a abrir ne-
gociação da pauta de reivindicações 
da categoria. “Hoje é dia de fechar 
tudo para que o governo abra nego-
ciações”, anunciavam as lideran-
ças sindicais e o Comando Local de 
Greve (CLG)/Sintufrj.

Eles se dirigiram à população 
pedindo apoio para a luta em defe-
sa da saúde e da educação públicas 
de qualidade, e explicavam que, 
apesar do inconveniente do en-
garrafamento provocado pelo ato, 
estavam fechando apenas um dos 
acessos ao Fundão.

Passeata
Depois da reabertura do acesso, 

os manifestantes realizaram uma 
passeata em torno do IPPMG e do 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). “Se a nego-
ciação é lenta, a caminhada tam-
bém é lenta”, explicavam no carro 
de som os manifestantes, que tam-
bém convocavam os companheiros 
que se encontravam no Terminal de 
Integração, na Escola de Educação 
Infantil, na Faculdade de Odontolo-
gia, no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) e nos dois hospitais universi-
tários para participarem da mani-
festação. “Companheiros, venham 
para a rua. Essa luta é minha e sua”, 
repetiam no carro de som.

Reivindicações 
Entre as palavras de ordem que 

embalaram o ato e a passeata esta-
vam a defesa da saúde e da educa-
ção pública de qualidade; contra a 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh); a implantação de 
ponto eletrônico no IPPMG; aber-
tura de negociação; cumprimento 
pleno do acordo de greve de 2012 e 
o atendimento das reivindicações da 
pauta atual, como recomposição de 
perdas inflacionárias; e contra a re-
tirada de direitos dos trabalhadores, 

como a contagem de tempo de ser-
viço prestado em condição insalubre 
para fins de aposentadoria.

Os manifestantes também pro-
testaram contra a terceirização do 
serviço público e pelo pagamento 
dos trabalhadores terceirizados da 
UFRJ, que estavam até aquela data 
sem receber salários, ou seja, há 
dois meses.

O ato foi encerrado no acesso à 
entrada lateral do HUCFF, com os 
manifestantes ratificando os moti-
vos da greve, soltando os balões de 
gás e anunciando a realização de 
outro ato, dessa vez com a partici-
pação da categoria da UFF, Univer-
sidade Rural e UniRio, provavel-
mente no dia 29 de abril.

Assembleia rápida
No dia 15, a ação do CLG/Sin-

tufrj começou logo cedo, com o fe-
chamento dos portões da garagem, 
na Cidade Universitária. Depois 
disso, os trabalhadores do setor se 
dirigiram à assembleia nos pilotis 
do IPPMG, onde estavam presentes 
companheiros de diversas unida-
des, inclusive de outros campi, e até 
do Complexo da Maré. 

Companheiros do IPPMG 
fizeram questão de deixar regis-
trado que, por decisão unânime 
da última reunião deles, não se 
submeteriam ao cadastro para 
implantação do relógio de ponto, 
conforme a direção da unidade 
tenta impor.

Por fim, sem nenhum voto 
contrário ou abstenção, os presentes 
aprovaram a mobilização em torno 
dos hospitais com paralisação da 
via por uma hora.

“HOJE é dia de fechar tudo para que o governo abra as negociações”, repetiam as lideranças 
sindicais. Na foto, os coordenadores do Sintufrj Francisco Carlos e Francisco de Assis

MANIFESTAÇÃO interrompeu um dos acessos de veículos ao Fundão 

DEPOIS da assembleia-relâmpago, a categoria saiu em passeata em torno do IPPMG e do HUCFF
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assembleia-ato

IPPMG mobilizado contra ponto eletrônico
“Peço aos 
colegas que não 
tenham medo. 
Se manifestem. 
Cumprimos nossas 
obrigações todos 
os dias no IPPMG. 
Caso tenha algum 
relógio de ponto, 
vai ficar cheio de 
poeira, porque 
não vamos nos 
cadastrar. Temos 
que lutar pelo 
nosso hospital 
para que fique de 
pé. Senão, como 
nossas crianças vão 
ser atendidas?”, 
disse Sandra Rios, 
assistente social da 
unidade. 

Para Marcílio Araújo, assistente 
em administração do IPPMG, o ponto 
eletrônico é um balão de ensaio: se 
for instalado no IPPMG, o mesmo 
ocorrerá em outros hospitais da UFRJ 
e, depois, em outros hospitais federais. 
“Isso é um modelo de gestão. Não va-
mos colaborar com isso. A deliberação 
que nos tomamos sobre o ponto ele-
trônico é que ninguém fará o cadas-
tramento”, declarou. Segundo Marcí-
lio, a decisão de não se submeter ao 
cadastramento foi tomada por unani-
midade em reunião dos trabalhadores 
da unidade há duas semanas.

Rúbia Silvana, assistente em ad-
ministração do IPPMG, afirmou que 
todo mundo na unidade está contra 
o ponto eletrônico: “O que a gente 
sabe é que, num primeiro momento, 
(a medida) vem para os médicos. E 
muitos deles estão dizendo que se o 
ponto eletrônico for imposto vão se 
aposentar. O que dá mais pena é ver 
leitos desativados e a Emergência fe-
chada”.

Sandra, outra técnica-adminis-
trativa do IPPMG, acrescenta à infor-
mação da colega que não chega a 30 
o número de leitos em funcionamen-
to atualmente, e que até pouco tempo 
atrás havia o dobro. 

Os trabalhadores denunciam 
que faltam profissionais de enfer-
magem e que as condições de traba-
lho são ruins, e explicam que antes 
havia pagamento dos adicionais 
de plantão hospitalar (APH), o que 
garantia a continuidade de alguns 
serviços. Eles afirmam que diretor do 
IPPMG é o único diretor de unidade 
hospitalar na UFRJ que não paga o 
APH, para impor o ponto eletrônico. 

PASSEATA dos trabalhadores sob a coordenação do CLG/Sintufrj

SAÚDE pública de qualidade é uma das reivindicações da categoria MARCÍLIO  Araújo

Fotos: Renan Silva

SANDRA 
Rios (blusa 
rosa) e Rúbia 
Silvana 
(camiseta 
preta)
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ascensão funcional

JORGINA da Silva: qualificou-se, mas continua recebendo como auxiliar

TERESINHA Lima de Souza: fez o último concurso interno

Fotos: Renan Silva

Nas reuniões de mobilização 
nas unidades dificilmente a catego-
ria não pergunta sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição 34 (PEC 
34), de 2007, que trata da ascensão 
funcional. O coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis sempre 
reafirma que a diretoria sindical 
continua trabalhando nos bastido-
res pela vitória dessa luta.

Em 2013, por exemplo, uma 
das tarefas dos caravaneiros a 
Brasília, para atender a convoca-
tórias da Fasubra, foi percorrer os 
gabinetes de todos os deputados e 
senadores, no Congresso Nacio-
nal – com pressão especial nos 
parlamentares da bancada do 
Rio de Janeiro –, para a aprova-
ção da PEC e de outros projetos de 
lei importantes para os servidores 
públicos federais.

Mobilizações de sindicalistas 
e de trabalhadores nas bases atra-
vés da Internet pela aprovação da 
PEC também crescem a cada dia. 
Os movimentos virtuais ou on line 
orientam para que sejam enviadas 
mensagens para os e-mails dos 
deputados e senadores expondo a 
importância da aprovação da PEC 
para os servidores. Eles avaliam que 
esse tipo de pressão em ano eleitoral 
surte ainda mais efeito. Portanto, 
não há tempo a perder.

Dois exemplos 
Dois casos a seguir apresenta-

dos exemplificam por que a ascen-
são funcional – um dos eixos espe-
cíficos da pauta de reivindicações 
da categoria – é fundamental para 
o aprimoramento da carreira.

Jorgina da Silva completou 20 
anos de UFRJ no dia 24 de março e 
há quase 10 anos chefia a Secreta-
ria da Pós-Graduação da Escola de 
Comunicação (ECO). Ela ingres-
sou na universidade como auxiliar 
administrativa e nível médio de es-
colaridade. Em 1997, com a ajuda 
do Curso Pré-Vestibular do Sintufrj, 
a técnica-administrativa foi apro-
vada para quatro universidades pú-
blicas (UFF, UniRio, Uerj e UFRJ), 
e optou pela UFRJ para graduar-se 
em Serviço Social e depois cursar 
pós-graduação em Psicogeriatria. 

Ela soube aproveitar a chance 
que teve para estudar, mas conti-
nuou na UFRJ exercendo a função 
de secretariado e recebendo salário 
de auxiliar, e não há a menor chan-
ce de reivindicar o exercício das 
funções para as quais se especiali-
zou. “Estou com salário achatado 
e com tempo para me aposentar”, 
queixa-se Jorgina, reconhecendo 
a urgência da ascensão funcional 
e lamentando ainda não ter feito 
mestrado e doutorado.

Está na pauta da greve e vale qualquer luta

“Há várias pessoas na univer-
sidade que têm até doutorado, mas 
continuam em funções burocráti-
cas. A universidade acaba perdendo 
com isso, porque o profissional vai 
buscar lá fora uma colocação me-
lhor. A gente tem visto isso aqui”, 
lamenta a funcionária.

Há casos em que o servidor 
chega a exercer funções relativas 
à formação em que investiu para 
além da exigência do cargo, só que 
em desvio de função. E se por um 
lado há a satisfação com o inves-
timento pessoal e com a aplicação 
dos conhecimentos que adquiriu, 
por outro há a estagnação no cargo 
antigo, onde oficialmente continua 
enquadrado, inclusive do ponto de 
vista salarial.

Teresinha Lima de Souza é um 
exemplo de desvio de função. A 
servidora ingressou na UFRJ como 
assistente em administração e teve 
a oportunidade de fazer o último 
concurso de ascensão funcional 
interna, ocorrido em 1982, e assim 
se tornou contadora na instituição, 
carreira na qual havia se formado 
dois anos antes. 

Ela hoje está aposentada 
depois de uma longa trajetória 
profissional como contadora das 
pró-reitorias que atualmente se 
denominam Gestão e Governança, 
Planejamento e Desenvolvimento 
e para o gabinete da Reitoria, che-
gando à posição de chefia. Teresi-
nha lembra que na época a UFRJ 
precisava de contadores e de outros 
profissionais. 

Como todos os trabalhadores 
ouvidos pelo Jornal do Sintufrj 
numa série de matérias sobre o 

tema, Teresinha defende a as-
censão funcional, mas avisa: “É 
preciso que aconteça (a ascensão 
funcional) sob uma credibilidade 
absurda”. Ela lembra que no pas-
sado os concursos internos pade-
ceram de “uma tremenda falta de 
credibilidade”, sendo apontados 
como “trens da alegria”, e por isso 
o recurso foi posto de lado com a 
Constituição de  1988, que exigiu o 
preenchimento dos cargos efetivos 
no serviço público através de con-
curso público.

“Mas é importante que haja este 
instrumento. A universidade precisa 

de profissionais qualificados, que 
tenham formação que atendam 
às necessidades da instituição. 
Caso contrário, quem tem função 
de nível médio, mas investiu em 
formação, fica desestimulado. Por 
isso deve haver a possibilidade de 
ascensão, mas de uma forma que 
tenha a credibilidade necessária 
para informar à sociedade que este 
é um instrumento sério”, concluiu 
Teresinha.

Resgate da ascensão 
A proposta de emenda consti-

tucional sobre ascensão funcional 

que tramita no Congresso Nacional 
dá nova redação ao artigo 37 da 
Constituição Federal e prevê que 
todos os servidores investidos em 
cargos públicos poderão partici-
par de concurso interno de provas 
ou provas e títulos para ascensão 
funcional. Essas provas deverão ter 
o mesmo grau de dificuldade das 
destinadas ao concurso público, 
mas apenas na mesma esfera de 
poder do órgão, e mesmo assim se 
comprovado exercício por dez anos 
no último cargo ocupado no mo-
mento da inscrição.

“O retorno do concurso inter-
no proporcionará uma utilização 
mais eficiente dos quadros de ser-
vidores públicos já existentes, per-
mitindo que o Estado empregue 
melhor os sempre escassos recur-
sos de que dispõe”, diz a justifica-
tiva do projeto em tramitação, que 
ainda pondera: “A possibilidade de 
crescimento na profissão é dado 
motivador, e os servidores terão ra-
zões objetivas para qualificarem-
se permanentemente.”

A PEC 34, datada de 2007, aca-
bou arquivada em virtude da gran-
de rejeição que desperta no governo 
e no Congresso Nacional. Mas em 
2011 ela foi desarquivada pela de-
putada Andrea Zito. No entanto, 
para quem acompanha a tramita-
ção na Câmara, fica nítido que a 
batalha não será fácil. Sucedem-se 
os requerimentos apresentados pela 
deputada para constituição da Co-
missão Especial que dê parecer à 
emenda. Por conta disso, a parla-
mentar vem solicitando empenho 
dos servidores para garantir a apro-
vação da PEC. 

Só com pressão 
Hermano Tavares, assessor da 

parlamentar, informou que a PEC 
continua parada, dependendo de 
análise prévia pela Comissão de 
Constituição e Justiça (onde pas-
sam, num primeiro momento, 
todas as propostas de emenda à 
Constituição). “Nós fazemos o pos-
sível, mas enquanto não houver 
um grande apelo, ou seja, muitos 
pedidos de servidores para que os 
parlamentares intercedam, bus-
quem que a proposta ande, a coisa 
fica parada”, disse.

Para mudar esta realidade, o 
assessor recomenda que os servi-
dores enviem mensagens para os 
parlamentares: “Sr. deputado: fa-
vor trabalhar pela PEC 34, porque 
entendemos que vai contribuir 
para melhor qualidade do serviço 
público”.

http://www2.camara.leg.br/
participe/fale-conosco/fale-com-o-
deputado
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Um mutirão, que reuniu mais 
de 20 participantes do Comando Lo-
cal de Greve/Sintufrj, no domingo, 
dia 13 de abril, expôs aos visitantes 
do Museu Nacional e frequentadores 
da Quinta da Boa Vista os motivos 
pelos quais os trabalhadores das 
universidades foram levados a entrar 

Panfletagem à população
mobilização

“Sem luta não se consegue nada”, observou a dona de casa Sônia de Oliveira.
“A luta é válida, porque o governo não tem dado valor aos trabalhadores. Investe em Copa do 

Mundo e Olimpíadas, enquanto a educação e a saúde estão abandonadas”, afirmou Darlan David, 
técnico em instrumentação.

“Essa luta é essencial, pois quem não milita não vence”, acredita Cleber Lima, locutor publici-
tário.

“Acho ótimo que os trabalhadores das universidades federais estejam em luta”, parabenizou a 
categoria a dona de casa Ana Aguiar.

“Tem que reivindicar mesmo. Acho que democracia é isso. Mas defendo que seja um movimento 
que demonstre amor, conforme vocês estão fazendo hoje aqui na Quinta da Boa Vista”, disse Josinal-
da Domingos, auxiliar de portaria.

“Está correto fazer greve para reivindicar salários e condições de trabalho”, defendeu Wagner 
Baia, comerciante.

“A greve é legítima como último recurso para pressionar o governo”, ponderou o pedreiro Alexio 
Claudio. 

“Greve é direito dos trabalhadores; nossa voz”, afirmou a baba Rosemary Albani.
“Desde que não seja serviço essencial... Pois se não for na base do grito não se consegue nada”, 

disse Juliana Garcia, analista de treinamento.
“Acho greve um instrumento legítimo e os trabalhadores têm que usá-lo para alcançar seus 

direitos”, analisou a estudante Aline Carvalho.
“Sou favorável à greve”, disse a supervisora de operações Fabíola Rodrigues.
“Greve é uma boa, recentemente fizemos uma greve vitoriosa”, lembrou o gari Moacir Adilho.
“Greve sempre foi um instrumento legítimo do trabalhador”, lembrou Antônio Pereira de Almei-

da, engenheiro de telecomunicações. 
“Sou assistente social e apoio todas as greves de trabalhadores”, afirmou Priscila de Oliveira. 
“Greve é um movimento justo e legítimo, pois os políticos ganham bem enquanto quem rala 

recebe por mês uma miséria”, disse o pastor Ilci Ney. 

 “Nem todos recebem insalubridade, embora lidemos com todo tipo de acervo e o pró-
prio prédio seja insalubre: úmido e mofo. Outro problema que nos defrontamos é com a 
falta de pessoal. Na seção de Museologia isso é bem sentido. Atualmente a equipe é formada 
por três museólogos, um arquivologista, um biólogo e um programador visual, mas preci-
saríamos de pelo menos de 10 museólogos”, disse Marco Aurélio Caldas, museólogo. 

Rodrigo de Souza Gomes, da secretaria da direção do Museu, um dos concursados de 
2010, aponta como principal problema da unidade o déficit de pessoal, seguido de mais re-
cursos para investimentos na administração e na estrutura geral. Segundo ele, terceirizados 
são atualmente a maior força de trabalho do Museu Nacional. 

Para o chefe da biblioteca do Museu Nacional, Edson Vargas, as maiores dificuldades 
que enfrenta para realização plena do trabalho é a falta de profissionais especializados para 
higienização do acervo e de assistentes administrativos. Mas a equipe da biblioteca também 
tem o que comemorar. O setor acabou de ser contemplado no projeto da Faperj com R$ 70 
mil para aquisição de livros.

Antônio Clóvis Brito de Araújo, do setor de Diárias e Passagens, reclamou de falta de 
recursos para investimentos em equipamentos e na infraestrutura para melhorar as condi-
ções de trabalho. Ele lembrou que recentemente ficaram sem verba para compra de água 
mineral, e que trabalham com computadores antigos e programas ultrapassados, mas tem 
profissional que não conta nem com isso. 

em greve a partir de 20 de março. A 
atividade constou de panfletagem 
à população e distribuição de mais 
de 500 bolas de gás com dizeres em 
defesa da saúde pública e contra a 
Ebserh.

Trabalhadores do Museu Nacio-
nal engrossaram o CLG/Sintufrj e 

fizeram a diferença na manifestação 
naquele dia ensolarado e de jogo 
decisivo no Maracanã. Uma faixa 
reivindicando jornada de 30 horas, 
não ao assédio moral e não ao ponto 
eletrônico foi afixada na fachada da 
unidade. Das 10h30 às 13h30, foram 
distribuídos três mil panfletos.      

Depoimentos da categoria

O que a população acha da greve dos 
técnicos-administrativos das Ifes?

 “
 “
 “
 “
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No início do século XX, no 
Brasil, a data era marcada com 
manifestações nas ruas e reivin-
dicações. Além da jornada de oito 
horas, estava entre as reivindica-
ções a abolição do trabalho in-
fantil, pois havia crianças de seis 
anos operárias, e a proteção ao 
trabalho da mulher.

“No Primeiro de Maio de 1919 
foi organizado um grande comício 
na praça Mauá. Da praça Mauá o 
povo veio andando até o Monroe 
pela avenida Rio Branco, cantan-
do o Hino dos Trabalhadores, 

1º DE MAIO

1º de Maio, a data in-
ternacional dos traba-

lhadores, celebra a memória 
de lutas que garantiram con-
quistas ao longo da história. 
Como se sabe, tudo começou 
com uma manifestação em 
Chicago (EUA) em 1886, pela 
redução da jornada de traba-
lho, barbaramente reprimida 
pela polícia. Uma reunião da 
Segunda Internacional Socia-
lista em junho de 1889 decidiu 
convocar anualmente no 1º 
de Maio manifestações para 
marcar as lutas proletárias 
no mundo.

No Brasil, a tradição do 
1º de Maio foi trazida pelos 
anarquistas (trabalhadores 
migrantes que chegaram da 
Europa no início do século 
XX). Depois, foi reafirmada 
pelo movimento comunista. 
Mas no governo Vargas, ini-
ciado com a Revolução de 
1930, a propaganda tenta 
transformar o sentido da data, 
despolitizando-a.

Na maior parte do período 
inaugurado com o golpe de 
1964 (há 50 anos), a ditadura 
proibia qualquer caráter polí-
tico à comemoração da data. 

Mas os trabalhadores 
mais combativos sempre 
tiveram o 1º de Maio como 
referência: o de 1968 marcou, 
em São Paulo, a mobilização 
do movimento operário 
contra o regime militar. Mais 
tarde, as manifestações do 
Dia Internacional dos Tra-
balhadores se transformaram 
em momentos de protesto 
e acúmulo de forças para 
enfraquecer o regime.

Para nós, trabalhadores 
do Estado brasileiro, que 
lutamos pela educação 
pública de qualidade, pela 
democratização do acesso à 
saúde e justiça social, o 1º 
de Maio é uma data para ser 
reverenciada, especialmente 
numa conjuntura adversa 
na qual a mobilização é 
fator determinante para a 
defesa de direitos.

 
Diretoria executiva 

do Sintufrj

Dia Internacional dos 
Trabalhadores

Ato cutista na Central do Brasil
No Rio de Janeiro, o Dia do 

Trabalhador será comemorado 
na quarta-feira, 30 de abril, na 
Central do Brasil, a partir das 
16h, com atrações musicais e  
participação de lideranças polí-
ticas e sindicais.

“Avançar nas conquistas e 
aprofundar as mudanças”. Esse 
é o mote das comemorações que 
a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) está organizando – em 
nível nacional – para marcar a 
passagem do 1º de Maio.

Os direitos dos trabalhado-
res, a reforma política, a demo-
cratização da comunicação e 
por memória, verdade e justiça 
são alguns dos eixos que a CUT 
levanta neste 1º de Maio, Dia do 
Trabalhador. Leia trechos do do-
cumento da CUT:

Para não esquecer
“Passados 50 anos do golpe 

militar de 1964, a luta pela de-
mocracia continua para que seja 
fortalecida. Para tanto, a memó-
ria, a verdade e a justiça devem 
ser garantidas com a punição dos 

Plebiscito em setembro
“Por isso, a CUT, junto com 

os movimentos sociais, orga-
niza o plebiscito popular por 
uma Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político, 
que será realizado entre os dias 
1º e 7 de setembro de 2014, ar-
ticulada à luta em defesa da 
democratização da comunica-
ção. A CUT somará esforços na 
coleta de votos para o plebisci-
to e coleta de assinaturas para 
o Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular por uma mídia demo-
crática (PLIP).”

O documento conclui pon-
derando que este 1º de Maio 
ocorre em momento de manter 
e ampliar direitos: “Não que-
remos retrocessos, queremos 
novas conquistas”.

Confira a pauta
• Redução da jornada de trabalho 
para 40 horas, sem redução de salário;
• Fim do fator previdenciário e va-
lorização das aposentadorias;
• Defesa da política de valoriza-
ção do salário mínimo;

• Reforma agrária e política 
agrícola;
• 10% do PIB para a Educação 
pública e aplicação da Lei do 
Piso Salarial Nacional do Ma-
gistério;
• 10% do Orçamento da União 
à Saúde;
• Reforma política;
• Democratização dos meios 
de comunicação, por uma 
nova lei;
• Contra o Projeto de Lei nº 
4.330, da terceirização;
• Correção da tabela do Impos-
to de Renda;
• Regulamentação da Conven-
ção 151 da OIT (negociação co-
letiva no setor público); 
• Ratificação e regulamenta-
ção da Convenção 158 da OIT 
(combate à demissão imoti-
vada);
• Igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens;
• Fortalecimento do setor elé-
trico e do petróleo;
• Valorização dos serviços pú-
blicos;
• Fim do assédio moral.

crimes da ditadura. Foram 21 
anos de repressão militar (1964-
1985) que devem ser lembrados 
para que episódios como esses 
não se repitam em nosso país.”

Democratização 
da comunicação
“A CUT acredita que a re-

forma do sistema político e a 
democratização da comunica-
ção são essenciais nesse mo-
mento para o fortalecimento 
da democracia.” (...)

“A ação da mídia tem con-
tribuído cada vez mais para 
desqualificar a política e disse-
minar a ideia de que a parti-
cipação coletiva pouco contri-
bui na solução dos problemas. 
Hoje, seis famílias detêm o 
controle dos veículos de comu-
nicação no Brasil e, por meio 
deles, tentam impor os pensa-
mentos e princípios conserva-
dores de interesse exclusivo da 
elite. A população precisa se 
sentir representada nos meios 
de comunicação. Todos preci-
sam ser ouvidos.”

Histórico das greves no Brasil
A internacional, Os Filhos do 
Povo, esses hinos. (...) Naquela 
época não havia microfone, então 
havia quatro oradores falando ao 
mesmo tempo em pontos diferen-
tes”, contou a militante anarquis-
ta Elvira Boni, em histórico do 
Centro de Pesquisa e Documen-
tação de História Contemporânea 
do Brasil (CPDoc).

Mas a data só foi consolidada 
em 1925, por decreto, que insti-
tuiu feriado nacional. Desde en-
tão, entremeou passeatas e desfi-
les, comícios e piqueniques. No 

governo Vargas, ganhou caracte-
rística de dia oficial do trabalho, 
quando se anunciavam iniciati-
vas que atendiam a reivindica-
ções dos trabalhadores. A partir 
de 1939 passou a ser comemora-
do no estádio de São Januário e se 
transformou numa festa.

Na década de 1970, a data 
retoma caráter de mobilização, 
quando, embora o país vivesse sob 
o regime autoritário, o movimen-
to sindical começava a recuperar 
força e quando foram realizados 
grandes comícios contra o arrocho 

salarial e o regime militar. 
Depois de alguns anos de 

intensos movimentos grevistas, 
acontece em 1980 a segunda 
grande greve dos metalúrgicos, 
que confluiu para o grande 1º de 
Maio de São Bernardo. Embora 
as rádios alarmassem a popula-
ção e houvesse mais de cinco mil 
agentes da repressão, cerca de 
100 mil pessoas tomaram con-
ta das ruas. As faixas estendidas 
no estádio diziam: “Viva o 1º de 
Maio”, “Trabalhador unido, ja-
mais será vencido”.

Calendário 
CLG/Sintufrj

Dia 5/5, segunda-feira
Saída da caravana para 
Brasília e em seguida reu-
nião do CLG/Sintufrj
 na subsede no HUCFF.

Dias 6 e 7/5
Caravaneiros da base da Fa-
subra realizam em Brasília 
acampamento e participam 
de ato conjunto dos SPFs.

O
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a abertura do debate no dia 
16 de abril, no salão nobre 
do  Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais (IFCS), o diretor 
da unidade, Marco Aurélio Santa-
na, afirmou: “A ideia é que pudés-
semos realizar uma série de ativi-
dades para reunir um conjunto de 
propostas alternativas à terceiriza-
ção para fazermos uma discussão 
ampla na universidade a respeito. 
O IFCS tem o papel de provocar a 
reflexão e a UFRJ tem um peso im-
portante nessa discussão”. 

“O que é a terceirização? A 
quem ela está servindo? Como 
ela tem sido feita? Qual a sua 
eficácia? Como os trabalhadores 
têm sido tratados? São questões 
para reflexão e para que a gente 
possa nessa caminhada produzir 
uma alternativa que sinalize para 
o Brasil uma alteração efetiva 
nessa política de terceirização”, 
complementou o diretor do IFCS.

O debate, que reuniu Sintufrj, 
Adufrj, DCE Mário Prata, traba-
lhadores terceirizados, técnicos-
administrativos e estudantes, foi 
considerado um primeiro passo 
para a luta contra a terceirização 
na universidade e a busca pela 
garantia dos direitos dos terceiri-
zados. A proposta de uma comis-
são integrada por representantes 
das entidades e representantes 
destes trabalhadores para orga-
nizar, propor, reivindicar, divul-
gar seminários, debates e for-
mular propostas alternativas à 
terceirização e de melhoria das 
condições de trabalho foi aceita 
pelos presentes.

As três entidades colocaram-
se à disposição da luta dos ter-
ceirizados e anunciaram que 
a universidade não pode mais 
compactuar com a exploração 
deles. Elas querem mudanças 
na forma de contratação das 
empresas terceirizadas para ga-
rantir os direitos dos trabalhado-
res, ou o fim da terceirização e a 
abertura de concurso para todas 
as áreas da UFRJ, conforme de-
fendeu o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis, que 
representou o Comando Local de 
Greve (CLG/Sintufrj) no debate. 

“Somos contra a terceiriza-
ção na universidade. O piso do 
terceirizado é pouco mais de um 
salário mínimo, mas o que a 
UFRJ paga para a empresa é três 
vezes mais. A empresa lucra sobre 
a sua força de trabalho. Deveria 
ter concurso público para todos 

Entidades discutem alternativas 
ao modelo na UFRJ

os cargos. Debater, enfrentar e ir 
contra a terceirização é a nos-
sa linha. Além da exploração do 
trabalho, há também as relações 
políticas que beneficiam as em-
presas terceirizadas. Aqui no IFCS 
temos o dever e a missão social de 
pensar essas demandas. Fazer esse 
debate aqui é fortalecer a luta dos 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos e o enfrentamento que 
fazemos. Um dos pontos da nos-
sa greve é a luta contra a tercei-
rização. Além disso, o custo para 
o governo federal é muito maior, 
e ainda tem o agravante da inse-
gurança jurídica e trabalhista”, 
expôs o dirigente sindical.

  O presidente da Adufrj, Lu-

ciano Coutinho, afirmou que as 
más condições de trabalho dos 
terceirizados tornaram-se natu-
rais na universidade e exigem 

Na quarta-feira, dia 16 de abril, 
dezenas de terceirizados da firma 
Qualitécnica realizaram uma pas-
seata no Fundão até a Reitoria. 
Com salários atrasados, os traba-
lhadores estavam em greve desde os 
dias 5 e 14 de abril.Coordenadores 
do Sintufrj e representantes do Dire-
tório Central dos Estudantes apoia-
ram a manifestação.

Na ocasião, o assessor da Pró-
Reitoria de Gestão e Governança, 
Harley de Moura, informou aos 
trabalhadores que a UFRJ havia 
pago à empresa no dia anterior R$ 
1.786.601,98, e que o dinheiro seria 
liberado em 48 horas. Os terceiri-
zados pediram garantias de que de 
fato iriam receber os salários atra-
sados, e na mesma hora o assessor 
entrou em contato com a Qualitéc-
nica, que se comprometeu a fazer 

reflexão. “Essa naturalização nos 
incomoda. Chegou ao limite”. O 
professor disse ainda que a na-
turalização da terceirização com 

seu modelo de contratação tem-
porária afeta também os profes-
sores na UFRJ, cujo atraso de sa-
lários é uma situação recorrente. 
“Essa discussão recorta a UFRJ, 
é uma situação vexatória, e com 
extrema precarização do trabalho 
dos terceirizados. E a universida-
de que se pretende no Brasil tem 
de ter um modelo bem diferen-
ciado de contratação”, concluiu.

O representante do DCE Ma-
rio Prata, Gabryel Henrici, ata-
cou todos os contratos. “É uma 
luta na nossa universidade que 
envolve não só o setor de lim-
peza. São mais de mil contratos 
que a universidade tem, segun-
do a PR-6, na área de terceiri-
zação. Nossa universidade não 
tem controle sobre esses con-
tratos. E acontecem os atrasos 
e tudo o que testemunhamos. 
Aqui no IFCS o pessoal da por-
taria está há mais de três meses 
sem receber. Na prática, os tra-
balhadores estão pagando para 
trabalhar. É uma situação que 
deve nos incomodar e muito. 
Existem meios e caminhos para 
conseguir acabar com a tercei-
rização na nossa universidade. 
Somos a favor dos trabalhado-
res e as condições de trabalho 
não envolvem só os terceiriza-
dos, mas também os estudantes 
que não têm estrutura para es-
tudar. Então a luta de todos os 
setores da nossa universidade 
e da comunidade acadêmica é 
por dignidade no trabalho”.

N

Com salários atrasados, terceirizados ocupam a Reitoria 
os depósitos até as 15h daquele 
mesmo dia. Se isso não ocorresse, 
os grevistas prometiam retornar à 
Reitoria no dia seguinte.

“A universidade precisa de 
vocês, mas vocês estão sem sa-
lários. A empresa está lucrando 
em cima de vocês. Vocês têm que 

ser respeitados. Não podem ficar 
para lá e para cá como lixo”, 
disse Francisco de Assis, coorde-
nador-geral do Sintufrj.

Fotos: Renan Silva

MESA do debate: Francisco de Assis, Luciano Coutinho, Marco Aurélio e Gabryel Henrici

TÉCNICOS-administrativos do IFCS, CLG/Sintufrj e terceirizados

TERCEIRIZADOS ocupam a Reitoria para cobrar os salários atrasados
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O debate foi também transformado em espaço de denúncias e serviu como catalisador dos problemas enfrentados pelos trabalhadores 
terceirizados da UFRJ, como atraso de salários, descontos indevidos no contracheque, condições insalubres de trabalho e não fornecimento de 
equipamentos adequados para o desempenho de suas atividades. Técnicos-administrativos e estudantes se solidarizaram com os terceirizados, 
ratificando relatos de péssimas condições de trabalho às quais são submetidos cotidianamente na UFRJ. Eles criticaram a atuação das empresas 
e cobraram providências da universidade.

Técnicos-administrativos e estudantes 
se solidarizam e confirmam denúncias 

emos de cobrar da 
nossa universida-
de fiscalização do 

serviço destas empresas e dos 
contratos firmados. Os traba-
lhadores são os mais prejudica-
dos. Até quando vamos assistir 
no nosso país às pessoas sendo 
violentadas nos seus direitos 
e as providências não sendo 
tomadas? É um problema de 
gestão. Os empresários só veem 
o seu lado. Tá na hora de haver 
unidade de todos os trabalha-
dores que estão comprometidos 
pelas mudanças”, disse  Antonio 
Eduardo, do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS).

m Macaé (UFRJ-Macaé) é 
até pior. É um campus novo 
e nem local para almoçar os 

terceirizados têm. No entanto, a discussão 
é mais profunda. Na verdade, o processo 
de terceirização é mais amplo do que o 
colocado pela universidade, pois tem a 
ver com a extinção dos cargos das classes 
A, B, C e alguns da D. É um projeto do 
Banco Mundial imposto às universi-
dades. Temos como lutar contra isso, e 
essa é a nossa intenção. A posição desse 
Sindicato e das pessoas que compõem a 
luta é quebrar esse paradigma. Se você 
não jogar a responsabilidade para o 
reitor e para a universidade, o modelo de 
terceirização estará realmente instalado. 
Porque os terceirizados são vistos como 
nada, ninguém reclama, ninguém fala 
por eles, e continuam no porão. É por 
isso que estamos contra o modelo de 
terceirização. Se a universidade optar 
por aprofundar a terceirização, vai 
ficar pior. Nós vamos lutar contra isso e 
apoiar qualquer trabalhador dentro da 
universidade”, afirmou Milton Madeira, 
da UFRJ-Macaé.

ocês não são terceirizados. 
Vocês são trabalhadores que 
prestam serviço a essa uni-

versidade e merecem respeito. Eu era da 
capina e sofria os mesmos preconceitos: 
o salário atrasava, não podia tomar um 
copo de água na Prefeitura, era escravidão. 
Vocês não são nem piores nem melhores 
do que qualquer trabalhador. Não fiquem 
calados e não deixem que falem por vocês. 
Vocês têm coragem, por isso não baixem 
a cabeça. A universidade tem respon-
sabilidade com vocês, que têm aluguel 
para pagar e garantir o sustento de toda 
a família. Vamos tomar vergonha reitor! 
Vamos tomar vergonha sociedade. Ainda 
tem escravidão neste país!”, desabafou 
Boaventura Souza Pinto, coordenador 
do Sintufrj.

inha mãe é terceirizada, 
trabalha no CT, e ela fala 
que não consegue almoçar 

no subsolo porque tem barata, esgoto, 
vazamento, um cheiro horrível vindo do 
banheiro. Essa condição não é digna para 
nenhum trabalhador. Hoje [com a manifes-
tação] aprendi muito com vocês. E tem uma 
lição que não podemos esquecer: a gente só 
conquista quando luta. O pessoal lutou, foi na 
Reitoria, pegou no microfone, falou palavras 
de ordem. Lutaram pela sua categoria e pela 
sua família. Muitas pessoas não sabem o 
que é chegar no meio do mês e não ter um 
pão para as crianças, pedir para dormir em 
casa de amigos porque a luz foi cortada. Já 
passei por isso, porque a minha mãe deixou 
de receber. Sofremos várias coisas todos os 
dias, e só a luta pode promover mudanças. 
Hoje fomos lá e o salário saiu, mas ainda 
há muito por que conquistar. Acabar com 
a terceirização e voltar com os concursos 
públicos para a nossa universidade para 
as categorias A e B. Hoje vocês deram uma 
aula para a gente”, disse  Gabriela Celestino, 
estudante de Enfermagem da UFRJ e diretora 
do DCE Mário Prata.

Fotos: Renan Silva
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MARÇO: MÊS DA MULHERRAÇA & ETNIA 

Conselho de Entidades 
Negras do Interior do 
Estado do Rio de Janeiro 

(Cenierj) realizou reunião com 
os representantes do município 
do Carmo, de 4 a 6 de abril, para 
discutir o combate ao racismo, 
inclusive o institucional, e outras 
questões étnico-raciais. Os mili-
tantes elaboraram propostas de 
reparação de danos  promovidos 
pelos opressores que atuaram no 
Brasil colonial e que perdurou 
por 300 anos.

A prática de genocídio aplicada 
à população negra em todo o terri-
tório brasileiro desde a sua invasão 
constitui crime de lesa-humani-
dade. Portanto, aumenta cada vez 
mais a dívida do Estado para com 
o povo negro, que por conta da cor 
da sua pele configura-se ainda hoje 
como uma vítima consequente. 
Não é possível aguardar mais 300 
anos para que a reparação reduza 
na sua totalidade o impacto da dis-
criminação racial que o povo negro 
sofre, por ser negro. 

A presença das entidades do 
movimento negro de várias par-
tes do Rio de Janeiro deu o tom ao 
evento que ocorre periodicamente 
nas cidades onde existem entida-
des afiliadas ao Cenierj.Esses en-
contros são fundamentais para 
promover, propiciar e garantir 
políticas públicas através de ações 
afirmativas para o enfrentamento 
ao racismo estrutural e institu-
cional.

Um assunto de muita rele-
vância tratado pelos militantes 
aponta que a maior prova da 
existência de racismo no Bra-
sil é a resistência à inserção dos 
alunos cotistas nas universidades 
públicas. A classe média alta, que 
ocupa as vagas das melhores ins-
tituições públicas de ensino supe-
rior no país, ainda resiste em divi-
dir espaços com alunos oriundos 
da base da pirâmide social, onde 
na sua maioria são constituídos 
de negros e não brancos. 

Quando uma cidadã ou cida-
dão se identifica como negra ou 
negro, por conta da adversidade 
racial brasileira, está consciente-
mente reconhecendo a existência 
do racismo: do fardo de 514 anos 
de opressão devido à cor da sua 
pele, mas que através de inves-
timento maciço na educação de 
base, o Brasil dará início à promo-
ção da oportunidade de igualdade. 
E a partir daí, ela e ele poderão ser 
agentes transformadores de uma 
sociedade que reconheça a sua 
origem e a sua raça, e, consequen-
temente, deixar de ser comparado 
a uma “árvore sem raiz”.

Em 2014 completa 11 anos 
da aprovação da Lei nº 10.639, 

50º Encontro de Entidades Negras do Interior

que regulamenta a inclusão do 
ensino de história e cultura afro-
brasileira nos currículos básicos. 
E a resistência das Secretarias es-
taduais e municipais de Educação 
na sua aplicação configura-se cri-
me, por cercear direito à educação 
de jovens negros e não brancos. 
Nesse sentido, uma das ferramen-
tas que está exposta e que deve 
ser acionada imediatamente é o 
Conselho do Negro, para fazer va-
ler os direitos constituídos através 

da sua resistência, que tem como 
símbolo principal a organização e 
a formação de quilombos em todo 
o território brasileiro.

Na parte da tarde do segundo 
dia do evento, o plenário conver-
teu-se em um grupo de trabalho 
que caminhou em função do que 
foi apresentado durante as expo-
sições. O grupo concluiu que é 
necessária uma ação contunden-
te junto ao governo do Estado do 
Rio de Janeiro sobre as pendên-

O

CLÉRIO Rosa e o coordenador do Sintufrj Carlos Alberto da Silva

UMA das paredes do 
Cenierj recém-inaugurado 
na cidade do Carmo, uma 

homenagem a um 
ilustre munícipe

cias das políticas de ações afir-
mativas que propiciam avanços 
para o povo afrodescendente do 
interior do Rio de Janeiro. Pro-
postas tais como: reafirmar os 
conselhos dos direitos dos ne-
gros nos municípios; organizar 
e participar das caminhadas da 
liberdade religiosa; agendar en-
trevistas com governantes e can-
didatos a cargos eletivos; cada 
militante das entidades participe 
de um conselho em seu municí-

pio; e formações continuadas de-
vem ser cobradas aos executivos 
municipais foram apresentadas 
para apreciação do plenário. 

Ficou confirmado que o pró-
ximo encontro acontecerá no 
município de Mesquita, onde está 
estabelecido o Centro Cultural Afro-
Mesquitense (Cecam), que é uma 
das entidades filiadas ao Cenierj.    

Clerio Francisco Rosa, 
técnico-administrativo da UFRJ   

O Conselho de Entidades 
Negras do Interior do Estado do 
Rio de Janeiro (Cenierj) promo-
ve a igualdade racial no interior 
do Estado do Rio de Janeiro e já 
conta com mais um órgão muni-
cipal de Promoção de Igualdade 
Racial. A 24ª unidade foi criada 
no município do Carmo, no Cen-
tro fluminense, durante o 50º En-
contro de Entidades Negras do In-
terior do Estado do Rio de Janeiro. 

A implantação da unidade foi 
anunciada pelo prefeito Cezar La-
deira durante o encontro, que teve 
a participação da ministra de Pro-
moção de Igualdade Racial, Lui-
za Bairros, do superintendente de 
Igualdade Racial do Rio de Janeiro, 
Rogério Gomes, e de representantes 
de 22 municípios.

A presidente do Cenierj e do 
Conselho Estadual dos Direitos do 
Negro (Cedene), Ivonete Silva de 
Mendonça, afirmou que a criação 

O que é o Cenierj
de um novo órgão municipal de 
igualdade racial representa mais 
um passo para a consolidação 
de políticas públicas de fortaleci-
mento da luta contra o racismo 
e o preconceito, e que a meta é 
prosseguir por com esse trabalho 
por todo o interior.

O Cenierj funciona na Praça 
Cristiano Otoni s/n, sala 746, 7º 
andar, no prédio da Central do 
Brasil. Telefone: (21) 2334-5520. 
E-mail: cedine.rj.gov.br.

Fotos: Divulgação



 

De acordo com o Ministério da Defesa, 
a “Força de Pacificação” no Complexo da 
Maré, feita por homens do Exército, da Ma-
rinha e da Polícia Militar, vai ser mantida 
até 31 de julho, depois do fim da Copa do 
Mundo. As forças armadas ocupam a Maré 
desde o dia 5 de abril. Segundo o Comando 
Militar do Leste, são 2.050 homens no Com-
plexo, que abriga 130 mil habitantes. Sob o 
pretexto de melhorar a vida dos moradores, 
mas de olho na Copa do Mundo, o governo 
segue com a operação nas comunidades 
próximas ao aeroporto Tom Jobim. E a 
tensão expressa na troca de mensagens se 
justificaria dias depois. 

Mortes em série
Com uma semana de ocupação, veio a 

primeira vítima: Jeferson Rodrigues da Silva, 
18 anos, foi morto no dia 12, segundo a 
grande mídia, em confronto com homens da 
Força de Pacificação, com um tiro no tórax.  
“Não por acaso a morte provocada pelos 
militares do Exército segue o mesmo padrão 
de ocorrências nas quais os envolvidos são 
também militares, mas policiais”, registrou 
matéria da Agência Brasil. Para o Exército, 
Jeferson trocou tiros com os soldados. Para 
os moradores, o rapaz era empregado de 
um lava a jato e chegava para trabalhar 
quando foi morto.

Moradores fizeram um protesto e tenta-
ram fechar a Linha Amarela. A PM prendeu 
duas pessoas. Os quatro soldados envolvidos 
na morte do rapaz não serão afastados.

No dia 14 houve dois disparos. Um ma-
tou a moradora Teresinha Justino da Silva, 
de 73 anos, e o outro deixou uma pessoa 
ferida. Equipes da Divisão de Homicídios 
investigam a dinâmica dos disparos que 
mataram a moradora há 44 anos na Vila do 
Pinheiro, e que tinha ido à farmácia comprar 
medicamento para o marido. Voltava para 

MARÇO: MÊS DA MULHERCOMPLEXO DA MARÉ 

O difícil é prever o dia seguinte
casa com o remédio nas mãos, mas não 
conseguiu chegar.

Segundo a Força de Pacificação, uma 
equipe da Polícia Militar foi atacada a tiros 
por criminosos entre as comunidades da Vila 
do Pinheiro e do João no mesmo horário em 
que a moradora foi morta.

E, nos dias que se seguiram, não houve 
melhora. No feriado prolongado, a situação 
estava longe da anunciada pacificação: 
foram dias de violência. Segundo a mídia, 
militares foram atacados pelo menos quatro 
vezes na madrugada de sábado para domin-
go. Ou seja, a guerra prossegue em meio às 
vielas e ruas por onde a população luta para 
tentar sobreviver.

Invasão e terror
Fotógrafos que militam em organizações 

de jornalismo independente registraram 
inúmeros momentos da ocupação com uma 
ótica bastante diversa daquela estampada 
pela grande mídia. “Se vocês não estives-
sem aqui, não agiriam desta maneira. A 
polícia entra sem avisar”, diz um morador 
num documentário de um jornal inglês 
sobre as imagens surpreendentes captadas 
pelas lentes desses profissionais. “Tratam a 
favela como território hostil”, constatam. 
As imagens mostram moradores tentando 
tocar seu dia a dia, comprar o pão de cada 
manhã e levar as crianças à escola, em 
meio a policiais bem armados, tanques e 
helicópteros.

No blog Maré Vive, apoiado por inúme-
ras entidades, como Movimento dos Tra-
balhadores Rurais sem Terra, Movimento 
Nacional de Luta pela Moradia, Núcleo 
Interdisciplinar de Ações para Cidadania 
da UFRJ, Sindicato dos Jornalistas do 
Município do Rio de Janeiro, Comissão 
de Direitos Humanos da OAB, uma nota 

pública informa sobre a resistência 
popular contra a “ditadura militar para 
pacificar a Maré”.

Contrariando a imagem criada pelo 
governador de que o dia da invasão para 
pacificar a Maré foi um dia histórico, o que 
foi propagado prontamente pela mídia, os re-
latos de moradores deram conta de violações 
e abusos: policiais entrando nas casas sem 
mandado, com toucas ninja, ameaçando 
moradores de morte e apontando suas armas 
e fuzis, constrangendo e agredindo crianças, 
e prisão de menores que protestavam pela 
morte de um adolescente.

“A grande imprensa divulgou a imagem 
de moradores presos, acusados de serem 
traficantes e em seguida sendo liberados 
por não terem nenhum envolvimento com 
o tráfico e serem inocentes”, diz a nota, 
alertando ainda sobre a morte e ferimento de 
outros jovens sem que os casos fossem noti-
ciados. “Esta invasão foi tão pouco tranquila 
como as outras invasões em favelas do Rio 
de Janeiro. Sabemos que este é só o começo 
de toda uma onde de opressão através da 
política de extermínio e militarização nas 
favelas”, denuncia a nota, convocando a re-
sistência dos movimentos sociais e entidades 
defensoras de direitos humanos.

         
O manifesto contra a invasão produzi-

do pelo mesmo grupo que redigiu a nota               
diz o seguinte: “É evidente que quem usa 
tanques contra a sua própria população não 
busca diálogo, ainda menos participação 
e tampouco está preocupado com nossos 
direitos. O tanque apontado para nós é uma 
violação mais do que somente de direitos, 
é uma violação a qualquer ideia de Estado 
democrático de direito. A ocupação militar 
nem começou e o projeto já faliu pelo que 
é: mais um ataque brutal militar contra 
territórios populares urbanos”.

“Tiros na rua A2 do 
Pinheiro”. “Tiro na 
ciclovia do Conjunto 
Pinheiro”.  “Soldados 
passaram agora na C8 
agredindo moradores 
e xingando dentro 
do tanque... Aonde 
estamos? Que guerra e 
essa?”. “A informação 
que chega é que um 
mototaxista da Vila 
do João foi baleado 
durante confronto 
dentro da comunidade. 
Confirma?” Em breves 
trocas de mensagens no 
facebook, a comunidade, 
sem querer, forneceu 
um rápido retrato da 
tensão e do medo a 
que está exposta desde 
os primeiros dias da 
ocupação da Maré.
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MATANÇA!

s agressões aos índios 
na ditadura estão sen-
do apuradas por um 

núcleo da Comissão Nacional da 
Verdade liderado pela psicóloga 
Maria Rita Kehl. Nesse contexto 
estão incluídas ações para “libe-
rar” a construção de estradas do 
então Programa de Integração 
Nacional (PIN) à época.

A construção de estradas na 
Amazônia, no governo do general 
Garrastazu Médici (1969-1973), 
matou 8 mil índios, segundo 
estimativa a comissão. Quando 
considerados os mortos indígenas 
relativamente à população das et-
nias, os resultados apontam para 
um verdadeiro genocídio.

Um único povo do Amazonas 
perdeu mais habitantes pela vio-
lência da imposição da constru-
ção de uma estrada em suas ter-
ras, a partir de 1971, do que todos 
os não índios mortos segundo as 
maiores estimativas. Como esse, 
inúmeros outros grupos foram 
vítimas do regime militar.

No Amazonas, os Waimiri-
Atroari que habitavam a área 
onde o governo quis passar 
a rodovia Manaus-Boa Vista, 
perderam 75% de sua popula-
ção entre 1971 e 1985. Os Pa-
raná (ou Krenhakarore) que 
estavam no traçado da rodovia 
Cuiabá-Santarém, no Pará, de 

Índios foram as maiores 

              vítimas da ditadura
450 em 1973 foram reduzidos a 
74. Em Roraima, 14 aldeias Ya-
nomami no Rio Ajarani foram 
reduzidas a uma única maloca 
de 71 sobreviventes.

Cadeias com trabalhos 
forçados e torturas
Após o golpe de 1964, durante 

os anos de chumbo, a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) man-
teve em segredo dois centros para 
detenção de índios considerados 
infratores. Foram levados mais de 
cem pessoas de dezenas de etnias, 
oriundos de ao menos 11 estados 
das cinco regiões do país, sob 
acusações de vadiagem, consu-
mo de álcool, pederastia, roubos 
e homicídios. 

O reformatório Krenak, em 
Resplendor (MG), e a Fazenda 
Guarani, em Carmésia (MG), 
eram geridos e vigiados por poli-
ciais militares. Sobre eles recaem 
diversas denúncias de violações 
de direitos humanos, tais como 
tortura, violência sexual e escra-
vidão. Os dois centros representa-
ram a radicalização de práticas 
repressivas que já existiam na 
época do antigo Serviço de Prote-
ção aos Índios (SPI) – órgão fe-
deral, criado em 1910, substituído 
pela Funai em 1967. 

Em várias aldeias, os servido-
res do SPI, muitos deles de origem 

militar, implantaram castigos, 
trabalhos forçados e cadeias de-
sumanas para prender índios ao 
longo dos anos 1960. Já em 1969, 
as atividades eram comandadas 
por oficiais da polícia militar mi-
neira, que sob a égide da Funai, e 
após ratificação do convênio fir-
mado anteriormente entre o SPI 
com o governo de Minas Gerais, 
assumiram postos-chave na ad-
ministração local da Funai.

Crimes investigados 
pelas organizações   
Segundo Marcelo Zelic, vice-

presidente do Grupo Tortura 
Nunca Mais de São Paulo, do-
cumentos oficiais do Congresso 
Nacional apontam que em 1963 
existiam no país cerca de 300 mil 
índios. Em 1968 essa população 
caiu para 80 mil. Os indícios da 
forma como se deu o desapareci-
mento de 220 mil pessoas estão 
em documentos de discursos de 
deputados reunidos pelas orga-
nizações Associação Juízes para 
a Democracia, Comissão Justiça e 
Paz da Arquidiocese de São Pau-
lo, Grupo Tortura Nunca Mais e o 
site Armazém Memória. 

Casos como o massacre de 
duas tribos Pataxó na Bahia, pelo 
então coordenador do SPI, major 
da Aeronáutica Luiz Vinha Neves, 
por inoculação do vírus da varío-

la, ou dos Cinta-Larga, no Mato 
Grosso, mortos a dinamites e 
metralhadoras,  voltaram à tona 
sob pressão destes grupos orga-
nizados da sociedade civil. Esses 
grupos têm em mãos mais de mil 
discursos mapeados e solicitaram 
à Comissão Nacional da Verdade 
a investigação dos crimes contra 
populações indígenas entre 1948 
e 1988, a mando do Estado.

Direitos negados 
até na democracia
Passados 50 anos da ditadura, 

os direitos indígenas continuam 
sendo negados. E apesar de não 
estarmos mais sob o regime de 
exceção, o governo federal vale-
se de expedientes criados na di-
tadura para garantir obras que 
lhe são fundamentais. Com isso, 
atropela direitos constitucionais e 
desrespeita o rito legal que prevê 
consultas prévias e compensações 
aos povos indígenas e tradicio-
nais afetados. 

No dia 28 de março, o Esta-
do brasileiro foi questionado na 
Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos (CIDH) da Orga-
nização dos Estados Americanos 
(OEA), em Washington (EUA), 
sobre o uso de uma lei que mar-
cou a ditadura e hoje vem atro-
pelando direitos constitucionais, 
em especial das populações indí-

genas e tradicionais e os relativos 
ao meio ambiente para defender 
grandes interesses econômicos.

Questionamentos judiciais 
para a construção são barra-
dos com base no mecanismo de 
“suspensão de segurança”, pelo 
qual o Executivo derruba deci-
sões do Judiciário sob a alegação 
de “ocorrência de grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas”. A suspen-
são de segurança foi usada, por 
exemplo, contra os direitos de 
comunidades afetadas pelas hi-
drelétricas de Belo Monte (PA) e 
do Tele Pires (MT) e pela estrada 
de ferro de Carajás (PA/MA).

A Suspensão de Segurança foi 
criada no primeiro governo de 
Getúlio Vargas (1930-1945) e de-
pois reformulada e ampliada na 
ditadura militar. Entre seus usos 
mais notórios hoje, está a suspen-
são de decisões dos tribunais sobre 
a ilegalidade de grandes empre-
endimentos, como hidrelétricas, 
rodovias e portos. Ela foi usada 
também no caso do complexo 
petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj), contra os quilombolas 
da Restinga de Marambaia (RJ) e 
de Alcântara (MA) e na hidrelétri-
ca de Barra Grande (SC).

Fontes: Pública - Agência de 
Reportagem e Jornalismo Inves-
tigativo/ Jornal Brasil de Fato

A

Fonte foto Índios Seringueiros: 
História nova em foco

Foto: Internet


