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DOIS PONTOS

Festa de fim de ano do Sintufrj
O prazo para os sindicalizados se 

inscreverem para participar da  confra-
ternização de fim de ano é até terça-fei-
ra, dia 24, e pelo site do Sindicato (www.
sintufrj.org.br). A festa será realizada no 
dia 10 de dezembro, no Espaço Lonier, 
na Estrada dos Bandeirantes, nº 10.916, 
em Vargem Pequena, das 11h às 17h. 

Inscrição
Será feita on line através do site 

do Sintufrj. No ato da inscrição o 
sindicalizado deverá informar o 
local de retirada do passaporte: sede 
da entidade, no Fundão, das 7h às 
19h, ou subsede na Praia Vermelha, 
das 9h às 16h. Antes de finalizar a 
inscrição o sindicalizado deverá im-
primir o comprovante de inscrição.

Passaporte
Os passaportes para a festa se-

rão entregues somente ao próprio 
sindicalizado nos dias 2, 3 e 4 de 
dezembro. É necessário a compro-
vação de identidade com foto.

Transporte
O Sintufrj garantirá ônibus 

para ida e volta dos trabalhadores 
saindo da sede do Sindicato – o 
horário será informado próximo 
à data do evento. Será feita a con-
ferência na entrada do ônibus, 
portanto, é extremamente neces-
sário a apresentação do passapor-
te e do comprovante de identida-
de com foto. Igual conferência 
será realizada no local do evento 
para quem utilizar outros meios 
de transporte.

Observações
Os filhos menores, mesmo 

acompanhados dos pais, e os tra-
balhadores não sindicalizados não 
poderão participar. Isso foi decidi-
do devido à experiência da festa de 
2014, que gerou reclamações de 
sindicalizados sobre a participa-
ção de pessoas que não eram da 
nossa categoria, e a  participação 
de menores.

Som do V-Trix e Cordão da Bola Preta

A performática banda V-Trix 
e o tradicional Cordão da Bola 
Preta vão animar a festa da cate-
goria. A V-Trix promete um show 
dinâmico e interativo e com todos 
dançando. O segredo é a escolha 
do repertório junto ao público, 
durante a apresentação, respei-

tando o estado de espírito da maio-
ria das pessoas. Outra novidade são 
os integrantes da banda se transfor-
marem em atores, com figurinos e 
atuações hilariantes. 

O Cordão da Bola Preta, que 
vai encerrar a festa, dispensa apre-
sentações. Quem ainda não partici-

pou de pelo menos um desfile do 
bloco no sábado de carnaval no 
Centro do Rio de Janeiro? A ban-
da arrasta multidões com suas 
marchinhas e sambas-enredos 
antológicos. Depois disso só nos 
resta desejar uma ótima confra-
ternização para todos!

Segurança na web é tema de conferência
A primeira Conferência Anual 

Orientada à Segurança (Caos) da 
UFRJ ocorre na quinta-feira, dia 
26, das 9h às 17h30, no auditório 
do Roxinho (CCMN), e discutirá o 
tema “Engenharia Social”. A ini-
ciativa da Diretoria de Segurança 

da Informação e Governança de 
TIC (DSIG) da universidade visa 
conscientizar os usuários da web 
e fomentar a pesquisa sobre segu-
rança da informação na comuni-
dade acadêmica. Inscrições pelo 
site www.caos.ufrj.br.

Saúde do 
trabalhador 
da UFRJ

Nos dias 2, 3 e 4 de de-
zembro será realizado o I 
Fórum de Políticas de Saú-
de do Trabalhador da UFRJ, 
das 9h às 16h, no auditório 
da Coppetec. O evento se 
propõe a discutir e elaborar 
diretrizes para uma políti-
ca de saúde que realmente 
atenda às expectativas da 
comunidade universitária. 
A organização é da Coorde-
nação de Políticas de Saúde 
do Trabalhador (CPST) e 
os participantes receberão 
certificado de 20 horas de 
capacitação.

Equipe do Sintufrj vence amistoso

O time de futebol do Sintufrj ganhou de 3 a 0 da equipe do Professor Souza Futebol Clube, em jogo amistoso 
realizado no dia 14, em Casemiro de Abreu. Dois gols foram marcados por Jairo e um por Beto.

Iná Meirelles: a primeira 
mulher a presidir a CUT-RJ

O movimento sindical e social 
perdeu no dia 17 de novembro a 
militante Iná Meirelles, que comple-
taria no dia 19 de novembro 67 anos, 
vítima de câncer. Ela foi a primeira 
mulher a presidir a Central Única 
dos Trabalhadores no Estado do Rio 
de Janeiro, na segunda metade dos 
anos 1980, quando liderou a greve 
geral de 1983. Ex-presa política e 
fundadora do Partido dos Traba-
lhadores (atualmente era filiada ao 
PSOL), Iná era médica do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto. Foi diri-
gente da Associação dos Docentes da 
Uerj (Asduerj) e do Sindicato dos Mé-
dicos do Rio de Janeiro, e fazia parte 
da Comissão da Verdade de Niterói. 

 “A luta da mulher continua bas-
tante atual, principalmente contra a 
violência a doméstica, que é a maior, 
e a violência institucional, especial-
mente contra a mulher negra, que é 
mais sacrificada e desrespeitada do 

que a população em geral. E a mu-
lher continua sendo um objeto de 
consumo para a propaganda e para 
a sociedade. Falo que a diversidade 
brasileira só é vendida como atração 
turística. Vende-se a imagem da mu-
lher, em especial da mulher negra e 
do corpo como um objeto. Isso só faz 
incentivar a violência. É uma luta 
permanente e que não se resolve de 
um dia para o outro. Mais longa do 
que a luta por uma sociedade mais 
justa”, disse Iná em entrevista ao site 
vimeo.com para o registro Vozes da 
Memória.  

I Sipat integrada 
da UFRJ

Começa na terça-feira, dia 24, e prossegue 
até sexta-feira, dia 27, a primeira Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(Sipat) na universidade de forma integrada: o 
evento será realizado pelo Centro de Tecnologia 
(CT) e pelo Centro de Ciências da Saúde (CCS).  

Esta será a sétima Sipat do CT e a segunda 
do CCS, e contará com certificação do Corpo de 
Bombeiros. 

No CT, o evento será no dia 24, das 9h30 
às 13h, no salão nobre da Decania, e no dia 
25, das 9h30 às 12h, no auditório Sage (no 
bloco 2 do CT2).

No CCS, será no dia 26, das 9h30 às 12h, no 
auditório Hélio Fraga, e no dia 27, das 9h30 às 
13h, no auditório Herta Mayer.

Mais detalhes nas páginas www.ct.ufrj.br e 
www.ccs.ufrj.br ou pelos telefones 3938-7008 
(CT) e 3938-6490 (CCS).

Adesão ao 
plano Amil 
até 4ª-feira

Termina na quarta-
-feira, dia 25, o prazo para 
a adesão ao plano Amil 
Saúde do Sintufrj. Horário 
de atendimento de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h, 
na sede do Sintufrj, no 
Fundão; e das 8h às 16h, 
na subsede da Praia Verme-
lha, também de segunda a 
sexta-feira. 

Quem aderir ao plano 
poderá utilizá-lo a partir de 
1º de dezembro de 2015. Ou-
tras informações no Setor de 
Convênio do Sintufrj pelos 
telefones (21) 3194-7102 e 
3194-7103.  
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REUNIÕES SETORIAIS

Sintufrj se reúne com os trabalhadores do INDC 
No dia 17, coordenadores 

do Sintufrj se reuniram com 
os trabalhadores do Instituto 
de Neurologia Deolindo Cou-
to (INDC), na sala de reu- 
niões, no 3º andar da unida-
de. Esta foi a primeira reu-
nião setorial programada 
pela entidade de classe pós-
-greve, inicialmente com as 
unidades de saúde da UFRJ.

Os coordenadores inicia-
ram a reunião informando 
sobre a importância do semi-
nário sobre os HUs que a Fa-
subra realizará nos dias 5 e 6 
de dezembro, em Brasília. Ni-
valdo, um dos coordenadores, 
explicou que era necessário 
que o INDC e outras unidades 
da universidade enviassem 
seus delegados ao evento. 

Também foi reafirmada, 
pelos dirigentes sindicais, a 
importância de participar do 
GT-Carreira do Sintufrj em 
virtude do acordo de greve 
assinado entre a Fasubra e o 
governo para tratar da racio-
nalização de cargos, cujo pra-
zo para resolução é até maio 
de 2016. Como apontou Paulo 
Marinho, os GTs locais vão 
enviar contribuições para a 
mesa de negociação nacional 
sobre o tema.

“Estamos realizando reu-
niões nas unidades para que 
os companheiros se insiram 
no GT-Carreira, principal-
mente as pessoas ligadas à 
área de pessoal, por terem 
conhecimento e informa-
ções para colaborar, com o  
mapeamento das situações, 

Agenda das próximas 
reuniões setoriais

As reuniões setoriais 
programadas pelo Sintufrj 
prosseguem esta semana. Na 
segunda-feira, dia 23, das 9h 
às 10h30, ocorre a do Insti-
tuto de Psiquiatria, na sala 3 
(em cima da Farmácia). Na 
terça-feira, dia 24, será rea-
lizada a reunião unificada 
na Praia Vermelha, das 13h 
às 16h, no auditório Manoel 
Maurício, no CFCH.

No Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF), as reuniões 
serão dias 23, 24 e 25, em 
dois turnos: o almoço com 
a base, das 11h às 13h, na 

subsede do Sintufrj no HU, 
e o jantar com a base, das 
21h às 22h, no hall dos ele-
vadores, no subsolo.

Além de debater e es-
clarecer dúvidas sobre os 
temas, como o acordo assi-
nado com o governo, a ne-
gociação da pauta interna 
e as ações judiciais, essas 
reuniões têm o propósito de 
indicar representantes da 
base para o GT-Carreira do 
Sintufrj e para o seminário 
nacional da Fasubra, em 
dezembro, que vai discutir 
desafios e perspectivas para 
os hospitais universitários.

Razões para a 
consolidação do 
GT-Carreira Sintufrj

Como previsto no acordo da 
última greve, as discussões entre a 
Fasubra e o governo sobre aprimo-
ramento da Carreira já começaram. 
E o prazo para apresentação de reso-
luções, também firmado no acordo 
de greve, é maio de 2016. Várias das 
questões em pauta serão remetidas 
para discussão na base. Portanto, é 
urgente a consolidação do GT-Car-
reira do Sintufrj.

Outro motivo reforça a impor-
tância desse GT: na negociação da 
pauta interna de reivindicações com 
a Reitoria, há diversos temas relati-
vos à valorização do trabalho técni-
co-administrativo que demandarão 
estudos e posicionamento do Grupo 
de Trabalho do Sintufrj. 

Fasubra promove Seminário 
Nacional dos HUs

Nos dias 5 e 6 de dezembro, 
a Fasubra irá promover, em 
Brasília, um debate para a for-
mulação de políticas para que 
se possa enfrentar os impactos 
da imposição da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) nos hospitais universi-
tários, no que toca a relações de 
trabalho, rotina de assistência, 
ensino, pesquisa e extensão.

A Federação pretende traçar 
o diagnóstico do que mudou 
na realidade dos hospitais que 
aderiram à Ebserh com relação 
a financiamento, quadro de 
pessoal, entre outros aspectos, e 
quais os impactos no cotidiano 
das rotinas.

e na análise dos impactos 
financeiros, para podermos 
dialogar com o governo”, dis-
se Marinho. 

Esclarecimentos
Vários dos presentes quise-

ram saber sobre o andamen-
to de ações judiciais, como a 
dos 3,17% e dos 28,6%. Eles 
foram atendidos pelo assessor 
jurídico da entidade, Rafael 
Mello, que forneceu detalhes 
das iniciativas do Sintufrj em 
cada processo e acerca da mo-

rosidade da Justiça. Segundo 
o advogado, há companheiros 
que receberam pelas ações, 
mas protelar o máximo a de-
cisão coletiva tem prevaleci-
do. “A gente só avisa às pes-
soas quando o dinheiro está 
depositado na conta judicial. 
A certeza que se tem quando 
o processo se encerra é o di-
nheiro na conta”, disse. 

Rafael tirou dúvidas tam-
bém sobre processos de abo-
no-permanência e insalubri-
dade, as dificuldades criadas 

pela administração federal  
para que os trabalhadores 
tenham o seu direito respei-
tado. Muitas das vezes para 
que isso ocorra os funcioná-
rios são obrigados a recorrer 
à Justiça.

Como eram muitas as 
perguntas e havia necessida-
de de encerrar a reunião, o 
advogado assumiu o compro-
misso de continuar respon-
dendo às dúvidas nos plan-
tões jurídicos do Sindicato 
na subsede na Praia Verme-

“A Fasubra Sindical tem 
o dever de denunciar aos ór-
gãos de controle os problemas 
diagnosticados. Principalmen-
te se for constatado que tais 
mudanças estão, efetivamen-
te, provocando a redução dos 
atendimentos à população, o 
aumento do índice de infecção 
hospitalar e de mortalidade, 
perda de qualidade no ensino, 
conflitos nas relações de traba-
lho, absenteísmo dos trabalha-
dores, ilegalidades da adesão, 
da contratação de pessoal e da 
cessão, desvios de finalidade e 
os desvios, caso tenha, de re-
cursos”, diz a convocatória do 
seminário.

lha, às quartas-feiras. 

Delegados
Os trabalhadores indica-

ram como representantes para 
o seminário dos HUs foram 
Fátima de Oliveira e Aroldo de 
Jesus, e para o GT-Carreira do 
Sintufrj, Luiz André dos San-
tos, Jane Calegari e Fátima de 
Oliveira. 

A reunião foi conduzida pe-
los coordenadores Aluízio Pauli-
no, Luciano da Cunha, Nivaldo 
Holmes e Paulo César Marinho. 

TRABALHADORES atentos às explicações do advogado e coordenadores

Foto: Renan Silva
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HUCFF

Não repasse do SUS ameaça internações 
Funcionários mudam rotinas e procedimentos de setores para ajudar a direção a driblar a crise   

Sem receber o repasse mensal 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e já com uma dívida acumulada 
com fornecedores de R$ 10 milhões, 
o Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) está sendo 
obrigado a mudar procedimentos 
de rotina para continuar de portas 
abertas. Segundo o diretor Eduardo 
Côrtes, “desde julho a unidade rece-
be uma demanda cada vez menor 
de recursos (do SUS)”.  

O resultado das muitas idas 
a Brasília do reitor e de Eduardo 
Côrtes  em busca de recursos – in-
clusive a última viagem do diretor 
o Sintufrj acompanhou –, na terça-
-feira, dia 17, foram liberados para 
o hospital R$ 3,9 milhões do Fundo 
Nacional de Saúde. “Não resolve o 
nosso problema, mas nos dá mais 
poder de compra, porque economi-
zar dinheiro no HU é muito difícil”, 
afirmou o diretor. 

Até quando é possível
driblar a crise? 

Segundo Côrtes, o hospital 
ainda não parou porque a direção 
negocia diariamente com fornece-

dores. Mas nem sempre é possível 
cumprir os acordos feitos com as 
empresas, porque o dinheiro não 
chega. “Em um hospital de alta 
complexidade como o nosso é mui-
to difícil (contornar a crise). Eu 
não posso comprar um antibiótico 
mais barato e não comprar o anti-
biótico que o paciente precisa. Eu 
não posso deixar de colocar um 
paciente no CTI, que é uma área 
cara, apenas para economizar di-
nheiro”, desabafou. 

Algumas empresas, no en-

Profissionais fazem o que podem para ajudar
Mudanças de comportamento 

dos trabalhadores de diversos setores, 
antenados com a situação crítica da 
unidade, já chamam a atenção. As 
novas rotinas adotadas para reduzir 
despesas vão desde a redução do uso 
de aparelhos de ar condicionado à 
economia na utilização de materiais 
de papelaria, como papel para im-
pressão, por exemplo, que está sendo 
aproveitado dos dois lados ou reutili-
zado como bloco de notas. 

No Serviço de Material Esterili- 
zado (Seme), responsável pela lim-
peza e esterilização de materiais utili-
zados em cirurgias, para reduzir des-
pesas os funcionários substituíram o 

Seminário do HU expõe a importância da 
esterilização nos procedimentos cirúrgicos

No dia 10 de novembro foi 
realizado o I Café Científico do 
Serviço de Material Esteriliza-
do (Seme) do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). O evento atraiu a 
atenção de profissionais de ou-
tras unidades de saúde da UFRJ 
e de instituições de fora, como 
o Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia (Into). 

“A realização desse semi-
nário só agrega no dia a dia 
do setor, porque podemos ter 
acesso a novas tecnologias e 
atividades para otimizar o nos-
so trabalho. Essa é a primeira 
vez que um evento desse porte 
ocorre na instituição, o que 
mostra a dimensão da UFRJ, 
que dispõe dos melhores pro-
fissionais da área, que buscam 
sempre um bom entendimen-
to sobre o assunto”, declarou 
a coordenadora do Sintufrj 
Delma Cunha, funcionária da 
unidade de esterilização há 
mais de 10 anos. 

O hospital é uma das ins-
tituições de saúde com maior 

papel crepado, que é caro, usado para 
forrar as bandejas de utensílios cirúr-
gicos, por tecido que pode ser lavado e 
reaproveitado. 

O coordenador de Administração 
e Finanças do Sintufrj e atendente de 
enfermagem do setor, José Caetano 
Ribeiro, disse que a medida ajuda 
bastante: “A situação não está muito 
boa, então fazemos o que podemos.”   

Mas o esforço dos profissionais 
em buscar alternativas para contor-
nar a crise nem sempre é possível. Há 
quatro meses sem pagamento, o ser-
viço de lavanderia, que é terceirizado, 
começa a não entregar os forros das 
bandejas cirúrgicas. JOSÉ Caetano

tanto, não conseguem manter a 
prestação de serviços sem receber, 
e o diretor prevê o pior: “A gente 
está chegando ao ponto de vários 
fornecedores não quererem entre-
gar mais produtos a partir desta 
semana. Se isso ocorrer, nós não 

temos saída: teremos que parar as 
internações e podemos chegar ao 
ponto de fechar o hospital.” 

As consequências da falta de 
recursos são grandes, garante 
Eduardo Côrtes. “Primeiro para os 
nossos pacientes, que confiam no 

hospital. Muitos deles, inclusive, 
são tratados aqui há anos com 
doenças que só nós oferecemos 
tratamento. Segundo, os nossos 
alunos, que estão com o treina-
mento comprometido, e os  nossos 
projetos de pesquisa idem.”

Fotos: Renan Silva

referência e renome no país. 
Diariamente são realizadas 
cerca de 30 cirurgias, incluin-
do cardíacas e transplantes, 
totalizando uma média de 
800 operações cirúrgicas ao 
mês. A realização de todas es-
sas atividades é resultado da 
interação entre o Seme – res-
ponsável pela limpeza, cuida-
dos e esterilização de equipa-
mentos e utensílios utilizados 
em intervenções – e o Centro 
Cirúrgico. 

Novidades 
Com o desenvolvimento de 

novas tecnologias para a as-
sepsia de utensílios para cirur-
gias, a UFRJ também se empe-
nha em se manter atualizada. 
“Nós somos conhecidos como 
o coração do hospital, porque 
somos os responsáveis para 
que haja uma cirurgia segu-
ra”, destacou o enfermeiro-
-chefe do Serviço da Central de 
Material do HUCFF, Laércio da 
Costa Dias. 

EDUARDO Côrtes

TEMA despertou interesse dos profissionais de saúde COORDENADORES do evento numa foto para o jornal

DELMA Dutra LAÉRCIO da Costa Dias 
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enfermeira do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) 

desde 2003 Marize Barbosa Sil-
va, 51 anos, é um exemplo de 
quem investiu fortemente na sua 
qualificação, e, embora, a seu 
ver, não tenha experimentado 
casos de racismo, vivenciou uma 
experiência de discriminação e 
invisibilidade social.

Antes de ser aprovada no con-
curso em 2002, ela trabalhava 
no HU como contratada de uma 
cooperativa. Seu primeiro cargo 
de chefia, dentre os muitos que 
assumiu, foi o da enfermagem da 
Clínica Médica. Atualmente é a 
líder da equipe do Ambulatório 
de Quimioterapia.

Qualificação 
Com orgulho, a enfermeira 

relaciona suas conquistas aca-
dêmicas: se graduou em enfer-
magem obstétrica em 1986 pela 
Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa, da UFF; fez pós-
-graduação lato sensu em Saúde 
do Trabalhador e especialização 
em MBA Executivo em Saúde 
pelo Instituto de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Administração da 
UFRJ (Coppead) e atualmente 
é mestranda no Núcleo de Pes-
quisa de Saúde do Trabalhador 
da Escola de Enfermagem Anna 

“A discriminação e o racismo existem, mas são velados. A sociedade 
gosta de branca, magra e de olhos azuis; aceita a gorda, branca e de 
olhos azuis, mas não engole uma preta gorda”

diretora da Divisão de Fisca-
lização da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança (PR-6), 

a assistente em administração Cleide 
Lúcia Marques Theodoro, 49 anos, 
rompe barreiras no mundo da moda. 
Ela é modelo Plus Size e se orgulha de 
exibir sua pele preta e seu manequim 
avantajado. 

Cleide conta que depois de fazer 
vários regimes resolveu assumir 
seu corpo, mostrar a beleza de sua 
cor e competir no mundo branco 
da moda. Tudo começou no final 
de 2013, quando decidiu participar 
de desfiles Plus Size, que valorizam 
a beleza das mulheres que vestem 
manequim 48 em diante. 

“A discriminação e o racismo 
existem, mas são velados. A socie-
dade gosta de branca, magra e de 
olhos azuis; aceita a gorda, branca 
e de olhos azuis, mas não engole 
uma preta gorda. Pensei então em 
participar para dar cor à mesmice 
branca e fazer eles me engolirem. 
Colocar uma pinta preta, minha 
cara preta”, declara.

A técnica-administrativa diz 
que nesses desfiles não se vê negras 

e, geralmente, a faixa etária é de 
até 35 anos. E ela conseguiu fazer 
a diferença sendo negra e acima 
dos 40 anos. Já ganhou dois desfiles 
na categoria sênior (Miss Plus Size 
Realengo e Miss Plus Size Cidade 
do Rio de Janeiro). 

“Nós temos espaço, só preci-
samos nos assumir. Desfilo com 
cabelo e roupas afro e com todo 
colorido possível. Chamo a aten-
ção. Quando ganhei o concurso 
da Cidade do Rio, disse a todos 
que estava representando meus 
irmãos negros que não têm muitas 
oportunidades no mundo branco 
da moda. Eu estava abrindo portas. 
Se eu consegui, muitos outros 
também podem”, ensina.

Mas não é só no campo da 
beleza que Cleide se reafirma. Para 
ela, a capacitação e a qualificação 
dão mais segurança e autoridade à 
população negra, principalmente 
as mulheres negras que já sofrem a 
discriminação de gênero. “Na mi-
nha vida e para os meus filhos digo 
que isso é primordial estudarmos, 
nos colocar e nos posicionar com 
firmeza em relação a nossa cor. 

Termos orgulho e não abaixarmos 
a cabeça quando injustiçados”.

Cleide conta que o filho de 17 anos 
sofreu discriminação na escola por 
uma secretária. Prontamente ele ligou 
para ela, que foi  à escola e à delegacia 
denunciar o ocorrido. A ocorrência foi 
aberta e a secretária foi presa e depois 
demitida da escola. “Não devemos 
nunca aceitar discriminação. É o 
que pratico e ensino. E para estarmos 
fortes, temos de nos estruturar”. 

A filha de 21 anos de Cleide faz 
um curso de especialização na ae-
ronáutica em São Paulo. “Temos 
de romper com esse círculo vicioso 
de preto e pobre”, diz.  

Cleide é graduada em adminis-
tração de empresas e pós-graduada 
em gestão de pessoas, e entrou para 
a UFRJ em 1987 como assistente 
em administração. Exerceu vários 
cargos de chefia,  entre os quais 
no Protocolo, na antiga Superin-
tendência Geral de Patrimônio e 
Finanças (SG-6), setor que ficou 
por 20 anos, na  Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) e no Instituto de 
Química.  Atualmente dirige a 
Divisão de Fiscalização da PR-6.

Invisibilidade social e violência silenciosa
Nery, da URFJ, e também no 
Núcleo de Gerência em Enfer-
magem, da UFF. 

Única negra na 
pós-graduação
Embora afirme que até o 

momento não foram necessários 
“enfrentamentos” para desenvol-
ver sua vida acadêmica, Marize 
conta que foi interessante observar 
que, na sua turma de MBA, era a 
única pessoa negra. “Isso me levou 
a refletir sobre o universo de execu-
tivos e nas oportunidades em que 
mulheres negras como eu podem 
se inserir, embora qualificadas 
para estar ali”, disse. 

Mas Marize não esquece um 
outro tipo de discriminação 
vivido na UFRJ. “Eu fui discri-
minada por alguns enfermeiros 
enquanto era cooperativada. 
Após ser aprovada no concurso 
em 2002 e ser convidada pela 
direção da Divisão de Enferma-
gem para compor o quadro de 
chefia, os mesmos enfermeiros 
que não respondiam aos meus 
cumprimentos passaram a me 
cumprimentar. Seria a invisi-
bilidade atribuída ao vínculo 
empregatício?”, indaga.  

Não revelado, 
mas presente
Na opinião da enfermeira, 

existem “violências silenciosas, 
impingidas por meio de uma 
folha de papel ou por descaso 
com um problema vivido pelo 
trabalhador ou trabalhadora”. 
Essas são, ao seu ver, as piores 
formas. Para ela, a violência 
se revela de forma evidente em 
situações de enfrentamento pelo 
mundo vivido, mas também de 
forma invisível, se fundamen-
tando no “não revelado ou 
não dito”. 

Ela também percebeu na 
vida profissional “uma certa 
falta de espaço para o profis-
sional de enfermagem capa-
citado exercer suas expertises, 
e de valorização, prestígio e 
reconhecimento dos saberes 
e competências por parte das 
chefias”. 

Projeto – Com base no 
investimento que fez em qualifi-
cação, Marize elaborou um pro-
grama para uma aposentadoria 
mais saudável e o apresentou 
à Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPTS, 
na  época  DVST) ,  ob tendo 
autorização da direção para 
desenvolver o estudo. “Mas a 
direção da Divisão de Enferma-
gem naquele momento não me 
liberou para a pesquisa, mesmo 
sabendo que eu era especialista 
na área”, lamentou.

Cleide

Marize

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação
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LUTA

A   primeira 
Marcha das Mulheres 
Negras Contra o 
Racismo, a Violência 
e pelo Bem Viver, 
realizada no Brasil, 
tomou Brasília no dia 
18 de novembro. São 
49 milhões de mulheres 
negras no país que têm 
direito a viver de forma 
digna, sem preconceitos, 
discriminações e 
violências.
A marcha é iniciativa de 
diversas organizações e 
coletivos do Movimento 
de Mulheres Negras 
e do Movimento 
Negro e conta com o 
apoio de intelectuais, 
artistas, ativistas, 
centrais sindicais e 
referências das mais 
diversas áreas no 
Brasil, América Latina 
e África. A marcha é 
realizada no âmbito da 
Década Internacional 
dos Afrodescendentes 
2015-2024 e do mês da 
Consciência Negra.

Marcha pela vida com direitos,
respeito e dignidade

Desafios
A agenda de debate proposta 

pelos movimentos sociais, especial-
mente os de mulheres negras, tem 
buscado refletir e incidir sobre o lu-
gar da mulher negra na sociedade e 
os desafios da luta contra o racismo, 
a pobreza e a subrepresentação nos 
espaços de poder e decisão. 

Temas relacionados ao merca-
do de trabalho formal e informal, 
ao enfrentamento à violência 
racial, física, psicológica, pa-
trimonial  e moral, à violência 
doméstica e sexual, ao genocídio 
da população têm sido discutidos 
e necessitam de respostas urgen-
tes, razão pela qual a marcha 
transformou-se num espaço de 
formação e incidência política 
para a conquista e a garantia de 
direitos das mulheres negras em 
todo o território nacional. 

Caminhando nesse sentido, no 
mesmo dia 18 houve sessão con-
junta do Senado e Câmara Federal 
e uma audiência com a presidente 
da República, Dilma Rousseff. Na 
ocasião foi entregue um docu-
mento com as reivindicações das 
mulheres negras e quilombolas.

Tumulto
Um policial civil foi preso por 

disparar quatro tiros para o alto 
durante a marcha na Esplanada 
dos Ministérios. O homem faz parte 
de acampamento montado em 
frente ao Congresso por um grupo 
de manifestantes anti-Dilma e que 
defende a volta dos militares ao poder. 

A deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ) denunciou o lançamento 

de explosivos pelo grupo de manifes-
tantes anti-Dilma contra a marcha 
das mulheres negras. As integrantes 
da passeata chegariam ao Congresso 
para serem recebidas pelos presiden-
tes da Câmara e do Senado. 

Luciana Santos, presidente do 
PCdoB e deputada federal por Per-
nambuco, presenciou estarrecida 
o tumulto: “Eu estava vindo com 
a Marcha das Mulheres Negras em 
direção ao Congresso Nacional 
quando um manifestante pró-
-impeachment atirou para cima 
no meio da marcha. Foram três 
tiros! Uma manifestação de ódio 
e intolerância que nós não pode-
mos aceitar. O PCdoB vai reagir à 
altura e solicitar à mesa diretora 
da Câmara e do Senado que não 
permita esse acampamento com 
pessoas armadas perto do Congres-
so Nacional. Isso vai de encontro 
a qualquer tipo de manifestação 
plural e democrática”.

Dados
De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), as mulheres 
negras representam 25% do total 
da população brasileira, o que 
corresponde a cerca de 49 milhões 
de pessoas. Apesar dos avanços das 
últimas décadas, como a criação 
da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres e a Secretaria de Polí-
ticas de Promoção da Igualdade 
Racial, as mulheres negras ainda 
amargam os piores índices no 
que se refere a acesso às políticas 
públicas de uma forma geral.

Quando as mulheres vencem 

a barreira do desemprego, passam 
a vivenciar a divisão sexual do 
trabalho, a violência doméstica, o 
assédio sexual. Segundo o Instituto 
de Pesquisa Aplicada (Ipea), 62% 
das vítimas do feminicídio são 
mulheres negras, grande parte 
vivendo em condições de subem-
prego, mesmo com formação 
escolar e capacitação, além de 
responderem por grande parte da 
chefia das famílias. 

A diferença não para por aí. Se-
gundo o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), no trabalho formal, 
as mulheres negras protagonizam 
uma amarga diferença salarial de 
cerca de 19% em relação à mulher 
não negra, e de 46% se comparadas 
com homens não negros.

No que diz respeito à violência, 
dados do Ipea, entre 2009 e 2011, 
estimam que mulheres negras, 
jovens e pobres são as maiores 
vítimas da violência doméstica. 
No Brasil, 61% dos óbitos são de 
mulheres negras, as principais 
vítimas em todas as regiões do 
país, à exceção do Sul. Dados de 
2012 apontam, ainda, que 63% das 
mulheres em situação de prisão 
são de mulheres negras.

O Mapa da Violência 2015, 
divulgado dia 9 de novembro pela 
Faculdade Latino-Americana de Ci-
ências Sociais (Flacso), aponta que 
em um ano morreram 66,7% mais 
mulheres negras do que brancas no 
país, um avanço de 54% em 10 anos.

E a juventude negra perma-
nece sendo assassinada, princi-
palmente nas periferias. Dados 

divulgados no relatório Índice de 
Vulnerabilidade Juvenil à Violência 
Racial 2014 mostram que a popu-
lação negra entre 12 e 29 anos é a 
principal vítima.

Por que marcham?
• Pelo fim do feminicídio de 

mulheres negras e pela visibilidade e 
garantia de suas vidas;

• Pela investigação de todos 
os casos de violência doméstica e 
assassinatos de mulheres negras, 
com a penalização dos culpados;

• Pelo fim do racismo e do 
sexismo produzidos nos veículos 
de comunicação promovendo a 
violência simbólica e física contra 
as mulheres negras;

• Pelo fim dos critérios e prá-
ticas racistas e sexistas no ambiente 
de trabalho;

• Pelo fim das revistas vexa-
tórias em presídios e das agressões 
sumárias às mulheres negras em 
casas de detenção;

• Pela garantia de atendi-
mento e acesso à saúde de qualidade 
às mulheres negras e pela pena-
lização de discriminação racial e 
sexual no atendimento dos serviços 
públicos; 

• Pela titulação e garantia 
das terras quilombolas, especialmen-
te em nome das mulheres negras, 
pois é de onde tiram o sustento e onde 
se mantêm ligadas à ancestralidade;

• Pelo fim do desrespeito re-
ligioso e pela garantia da reprodução 
cultural das práticas ancestrais de 
matriz africana;

• Pela participação efetiva 
na vida pública.
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DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

inte de novembro, Dia da 
Consciência Negra, marca a 
morte de Zumbi dos Palma-

res, líder do Quilombo dos Palma-
res, o maior do período colonial. 
No Rio de Janeiro, uma lei estadu-
al de 2002 garante a celebração 
da data em todos os municípios 
fluminenses. 

Importância de 
demarcar a data  
“A população negra repre-

senta mais da metade da popu-
lação brasileira (quase 52%, de 
acordo com o senso de 2010). 
Contudo, ainda ocupa os piores 
lugares na escala social e de pro-
teção a seus direitos. Acredito que 
os sindicatos podem contribuir 
muito capacitando, formando 
a categoria para compreender 
essas questões e lutando para 
que as conquistas já garantidas 
não retrocedam. A luta pela jus-
tiça social deve ser assumida por 
todos e todas”, disse Yone Maria 
Gonzaga, superintendente de Po-
líticas Afirmativas e Articulação 
Institucional da Secretaria de Es-
tado de Direitos Humanos de Mi-
nas Gerais, mestre em Educação 
pela UFMG e técnica-administra-
tiva desta universidade. 

Yone é integrante do Movi-
mento Negro em Belo Horizonte 
e tem longa trajetória no mo-
vimento sindical dos técnicos-
-administrativos em educação. 
Sua dissertação de mestrado ver-
sa justamente sobre as relações 
raciais e invisibilidade na UFMG 
no tocante ao universo da cate-
goria. Seu estudo, divulgado em 
matéria especial pela Fasubra, 
mostrou a ocorrência de discri-
minações interpessoais e a inci-

Contra a discriminação, o racismo e a violência

dência do racismo institucional. 
Ela reconhece no cenário atu-

al social e político um momento 
de tensão, com manifestações de 
grupos que não querem dialogar: 
“Percebo que parte de integrantes 
desses grupos é formada por indi-
víduos que não querem perder as 
vantagens e os lugares que sem-
pre ocuparam. Antes das cotas 
raciais/sociais, as universidades 
públicas estavam reservadas para 
pessoas com traços fenotípicos 
brancos”, diz

O Mapa da Violência de 2015 
mostra o crescimento expo-
nencial na violência contra as 
mulheres negras e, segundo a 
pesquisadora, isso exige medida 
eficaz de acompanhamento da 
situação e estruturação de equi-
pamentos públicos para garantia 
de direito e da vida das mulheres 
ameaçadas, bem como a punição 
dos agressores e assassinos. 

S e g u n d o 
Yone, há uma 
dificuldade em 
se efetivar po-
líticas que pre-
servem direitos 
da população 
negra em fun-
ção da ambigui-
dade do racismo 
brasileiro, “que 
é negado a todo 
tempo, mas sa-
bemos que ele 
existe e determina a vida e a mor-
te de pessoas negras”.

Estatísticas 
O homicídio contra negras 

aumentou 54% em 10 anos. 
Passou de 1.864 em 2003 para 
2.875 em 2013. No mesmo perí-

odo, a quantidade de homicídio 
de mulheres brancas caiu 9,8%. 
A  pesquisa foi elaborada pela 
Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (Flacso) e teve 
como foco a violência de gênero. 
No total, segundo dados levanta-
dos pelos pesquisadores, 55,3% 
dos crimes contra mulheres 
foram cometidos no ambiente 
doméstico, e em 33% dos casos 
os homicidas eram parceiros ou 
ex-parceiros das vítimas.

O coordenador da pesquisa, 
Júlio Waiselfisz, ressalta que os 
índices de homicídio no país tam-
bém são maiores entre homens 
negros em comparação com bran-
cos. Para ele, o maior número de 
homicídios envolvendo a popu-
lação negra também tem relação 
direta com a ausência do Estado 
nos bairros mais pobres, de maio-
ria negra, onde muitas vezes a 
segurança pública age no sentido 

contrário ao de 
proteger, sendo 
responsável por 
mortes ocorridas 
no local. Para 
o professor, o 
mito do brasi-
leiro cordial ou 
da democracia 
racial é demo-
lido por estes 
dados. “Existe 
uma falsa mi-
tologia de que 

o brasileiro não é racista. O 
fato é que ele é! ”, disse em en-
trevista ao site de El País.

O número de pessoas brancas 
mortas por armas de fogo caiu 
23% entre 2003 e 2012; a quan-
tidade de vítimas negras aumen-
tou 14,1%. Foram 320 mil negros 

vítimas de armas de fogo entre 
2003 e 2012. O aumento no pe-
ríodo foi de 14,1% – de 24,9 mor-
tes para cada 100 mil habitantes 
para 28,5.

Apenas em 2012 morreram 
2,5 mais negros do que brancos, 
também segundo dados do Mapa 
da Violência.

“As vítimas preferenciais da 
violência, chacinas e violações 
cometidas por agendes da lei são 
populações pobres, negras e pe-
riféricas”, diz o coordenador da 
comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB-SP), Martim Sampaio, 
também em entrevista ao El País.

Mais brasileiros 
se declaram negros
O Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) divulgou 
no dia 13 de novembro os resultados 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) de 2014, que 
fornece um importante perfil da so-
ciedade: foram entrevistadas mais 
de 362 mil pessoas em mais de 151 
mil residências em todo o país, que 
declaram cor, raça e fornecem in-
dicadores de desigualdade e renda.

Nesta pesquisa, mais brasilei-
ros se declararam negros e par-
dos. Segundo a Pnad, 53% dos 
brasileiros se declararam pardos 
ou negros em 2014, e 45,5% se 
declararam brancos. Em 2004, 
há dez anos portanto, 51,2% dos 
brasileiros se declararam brancos, 
42% pardos e 5,9% negros. 

Para técnicos do IBGE, em 
matéria de El País, o fator deter-
minante desta mudança é a au-
todeclaração que, segundo Kátia 
Régis, coordenadora da primeira 
licenciatura do Brasil de estudos 

africanos e afro-brasileiros (da 
Universidade Federal do Mara-
nhão), é reflexo de anos de luta 
do movimento negro e também do 
acesso à educação.

Porque não silenciar
“Este não é mais um texto 

sobre as aberrantes estatísticas 
sobre violência e marginalização 
contra o povo negro que tanto 
vemos quando se aproxima o 20 
de novembro. Não escandaliza 
ninguém que 80% dos nossos 13 
milhões de analfabetos sejam 
negros ou ainda que 60% dos de-
sempregados sejam negros ou ne-
gras. As estatísticas específicas so-
bre as mulheres negras também 
arrepiam, apesar de não surpre-
enderem. Estatísticas falam por 
si, mas você já não as ouve, não 
é?”, provocou Guilherme Simões, 
militante da Frente de Resistência 
Urbana e do Movimento Periferia 
Ativa, em artigo na revista Carta 
Maior.

Ele questiona como escrever 
sobre racismo sem ser lido como 
“mais um texto-denúncia”. A 
seu ver, a única possibilidade de 
sobrevivência com dignidade não 
está no favor paternalista, nem 
na culpabilização de indivíduos 
não negros, mas na resistência 
organizada e no combate prá-
tico ao racismo estrutural, res-
gatando tudo o que lhe pertence 
no âmbito da cultura, ocupar 
espaços institucionais para fazer 
política, responder a cada ofen-
sa racista. “No Brasil, somente 
os negros unidos aos não negros 
marginalizados podem construir 
um futuro humano, esquecido 
e desprezado pelo capitalismo”, 
conclui Simões.

“No Brasil, 
somente os 
negros unidos 
aos não negros 
marginalizados 
podem construir 
um futuro humano, 
esquecido e 
desprezado pelo 
capitalismo”

V

Fotos: Internet
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