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Assembleia-ato terça-feira, dia 22:
Na Faculdade Nacional de Direito, às 14h, com caminhada ao 

monumento de Zumbi dos Palmares

O Comando Local de Greve (CLG/Sintufrj) convoca os trabalhadores de todas as unidades 
para o grande ato em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na sexta-

feira, dia 25, às 9h, em defesa dos HUs e da universidade pública e de qualidade.

A hora é de luta, companheiros!
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CLG faz panfl etagem 
em praça pública  

O Comando Local de Greve 
(CLG/Sintufrj) realizou diversas 
atividades de mobilização para 
esclarecer a PEC 55. No dia 9, os 
técnicos-administrativos em educa-
ção da UFRJ armaram uma tenda 
na Praça das Nações, em Bonsuces-
so, das 10h às 16h, e distribuíram 

Aumenta a pressão 
pelo impeachment 
de Pezão do PMDB

Servidores do estado do Rio de 
Janeiro saíram às ruas na quinta-
-feira, dia 17, para comemorar a 
prisão do ex-governador Sérgio 
Cabral, acusado de chefi ar um 
esquema de propinas que supera 
R$ 220 milhões só em sua conta 
pessoal. Manifestantes festejaram 
inclusive na porta do prédio onde 
mora Cabral, no Leblon, na calça-
da da Superintendência da Polícia 
Federal e nas escadarias da As-
sembleia Legislativa (Alerj), para 
onde se deslocaram cerca de mil 
pessoas, sem que o movimento dos 

ATO na Praça da Liberdade, em Nova Iguaçu

PANFLETAGEM na Praça das Nações, em Bonsucesso

Informe do 
Sintufrj

A direção do Sintufrj in-
forma que na folha de no-
vembro será operacionaliza-
do, além do desconto normal 
da mensalidade sindical, o 
desconto de 1% (um por cen-
to) sobre o 13º salário.

Já na folha de dezembro, 
o acréscimo do desconto de 
1% (um por cento) para todos 
os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ será 
referente ao Fundo de Greve 
aprovado em assembleia ge-
ral da categoria. 

Moção de 
apoio à greve 
da Fasubra

A Internacional de Servi-
ços Públicos (Publics Service 
International – PSI) publi-
cou moção de apoio à greve 
nacional da Fasubra. A PSI é 
uma federação sindical glo-
bal que representa 20 milhões 
de mulheres trabalhadoras 
e trabalhadores que prestam 
serviços públicos vitais em 
150 países.

Seminário 
sobre racismo

“Racismo Estrutural, Cri-
se Econômica e os Impactos 
sobre a População Negra” 
é o tema do seminário em 
comemoração à Semana da 
Consciência Negra. As pales-
tras serão realizadas dia 23 de 
novembro, às 18h, na Unirio, 
e dia 24, na  UFRJ, das 14h às 
18h. Os palestrantes são Clé-
sio Lacerda, Rhaysa Fonseca, 
Luciene Lacerda, Flávia Oli-
veira e Sidney Pascoutto. 

As inscrições vão até o 
dia 22 de novembro pela in-
ternet e será conferido certi-
fi cado de participação como 
extensionista. A realização 
do seminário é do Núcleo de 
Estudos de Políticas Públicas 
em Direitos Humanos Suely 
Souza de Almeida, CFCH, 
Núcleo de Assessoria Jurídica 
Popular da Unirio e Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas em Direi-
tos Humanos.

Adiada a palestra pelo 
Dia da Consciência Negra

A palestra sobre Consciência Negra que seria realizada no dia 29 de no-
vembro pelo professor de Direitos Humanos da Unirio, Jair Brito, no Espaço 
Cultural do Sintufrj a convite da direção sindical foi adiada em virtude da 
saída da caravana da categoria a Brasília ser na mesma data. O evento fi ca-
rá para uma próxima oportunidade.

à população mais de mil panfl etos. 
No dia 10 de novembro o CLG/

Sintufrj foi a Nova Iguaçu partici-
par do ato organizado pela Uni-
versidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro contra a PEC 55. O corpo a 
corpo com a população foi na Pra-
ça da Liberdade. 

Aposentada participa 
de festival de música

A técnica-administrativa aposentada Justina Gomes participará do XIV 
Festival de Música do Cepe-Fundão, no dia 25 de novembro, às 12h. Ela 
cantará a música “A lua que brilha”, de Nilo Mendes e Bosco Iguaçu. Há 
mais de 20 anos Justina canta profi ssionalmente. Já produziu dois CDs e 
está fi nalizando o terceiro.

servidores tivesse marcado para lá 
mais um ato público. 

O governador Pezão, ex-vice 
de Cabral e seu afi lhado político, 
sumiu, cancelando sua agenda 
pública. Servidores de diversas 
categorias profi ssionais avaliam 
que a própria Assembleia Legis-
lativa terá agora maiores difi cul-
dades para aprovar o pacote de 
austeridade enviado por Pezão. 
Os trabalhadores também acre-
ditam que, a partir de agora, vai 
aumentar a pressão pelo impea-
chment do governador. 

SÉRGIO Cabral, o corrupto que pilhou o Rio de Janeiro

Fotos: Renan Silva

Foto: Internet
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25 DE NOVEMBRO

jornada de lutas da classe 
trabalhadora continua. A 
data agora é 25 de novem-

bro, sexta-feira, Dia Unificado de 
Protestos e Paralisações”. A PEC 
55 e as reformas da Previdência e 
trabalhista são os principais alvos 
das ações políticas das categorias, 
estudantes e outros setores da 
sociedade. 

As  centrais  CUT, CTB e 
Intersindical,  entre outras,  
estão unidas para mais este dia 
de lutas rumo à greve geral. 
Trabalhadores do campo e da 
cidade, servidores públicos e a 
juventude e todos os que lutam 
contra as opressões e em defesa 
de direitos estarão novamente 
nas ruas.

“Temos (as centrais sindicais) 
pensamentos diferentes, mas temos 
compromisso de fazermos ativida-
des conjuntas onde há unidade. 
Temos unidade contra a reforma da 
Previdência, em defesa da saúde, da 
educação, contra a PEC 55, contra 
a reforma trabalhista e na defesa 
do emprego”, afirmou o secretário-
-geral da CUT, Sérgio Nobre.

Para Adilson Araújo, presidente 
da CTB, a adesão aos atos mostra 
que o trabalhador começa a per-
ceber os prejuízos que as medidas 
do atual governo podem trazer às 
conquistas sociais e trabalhistas.

“É fundamental trilhar no ca-
minho da unidade e da construção 
de uma agenda unitária de lutas. 
Vamos dar uma sacudida, já que 
o dia 11 foi de alguma forma sur-
preendente diante da abrangência 
de categorias que aderiram aos 
protestos”, afirmou o dirigente. 
“A unidade foi determinante 

Dia de Paralisações e Protestos
para a conquista da política de 
valorização do salário mínimo, e 
as marchas e caravanas a Brasília 
não foram em vão”, completou.

 “Vamos organizar os traba-
lhadores para enfrentar ataques 
que estão na ordem do dia. É 
hora de intensificar as mobiliza-
ções rumo à construção da Greve 
Geral”, disse Atnágoras Lopes, da 
Secretaria Executiva Nacional da 
CSP-Conlutas.

“Se há que ter reforma, nós 
temos certeza de que é uma re-
forma para acabar com privilégio 
de juízes, desembargadores e da-
queles que acabam usufruindo da 
contribuição que os trabalhadores 
dão no dia a dia para a Previdên-
cia”, defendeu o secretário-geral 
da Força Sindical, João Carlos 
Gonçalves, o Juruna.

Os eixos deste dia são: 
• Em defesa da saúde e educa-

ção: contra a PEC 55 (antiga 241) 
e a reforma do ensino médio.

• Em defesa dos direitos dos 
trabalhadores: contra a reforma 
trabalhista.

• Em defesa da aposentadoria: 
contra a reforma da Previdência.

• Em defesa do emprego: 
redução da jornada de trabalho 
sem redução salarial.

Movimento Ocupa Bra-
sília – Na terça-feira, dia 29, 
quando o Senado deverá votar a 
PEC 55 em primeiro turno, cara-
vanas de trabalhadores de todas as 
partes do país ocuparão Brasília. 
A Fasubra está convocando toda 
a categoria. O CLG/Sintufrj, com 
seus caravaneiros, estará presente. 

A

Data da festa: 
16/12/2016.

Local: 
Espaço Lonier.

Endereço: 
Estrada Frei Tibúrcio, 470 – Vargem Pequena.

Horário: das 12h às 18h.

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 do Sintufrj, no Fundão, das 7h às 19h, ou subsede, na Praia Vermelha, das 
9h às 16h. Antes de finalizar a inscrição, o sindicalizado deverá imprimir o comprovante de inscrição.

Período de inscrição: 16 a 30 de novembro de 2016

Período de entrega dos passaportes: 12, 13 e 14 de dezembro de 2016. A entrega somente será feita ao 
próprio, munido de comprovante de identidade com foto.

Transporte 
Será feita a conferência na entrada do ônibus, portanto, é extremamente necessária a apresentação do 
passaporte com o comprovante de identidade com foto. Haverá ônibus saindo somente da sede do Sintufrj, 
na Cidade Universitária. O horário de saída dos ônibus será informado posteriormente.
A mesma conferência será realizada no local do evento para quem utilizar outros meios de transporte.

Inscrições abertas
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Dezenas de técnicos-adminis-
trativos em educação se reuniram 
em assembleia na manhã de 
quarta-feira, dia 16, em frente à 
Escola de Serviço Social, no cam-
pus da UFRJ, na Praia Vermelha, 
e aprovaram, por unanimidade, a 
continuidade da greve e a agenda 
de lutas proposta pelo Comando 
Local de Greve (CLG), que se 
reuniu na segunda-feira, dia 14. A 
assembleia também deliberou pela 
substituição dos companheiros que 
representavam a base do Sintufrj no 
Comando Nacional de Greve (CNG)
em Brasília.  

ASSEMBLEIA

CLG faz barulhaço no Palácio Universitário
Agenda de luta 

 Quinta-feira, 17/11 – Ida do CLG à ocupação estudantil na 
Faculdade Nacional de Direito (FND) para articular a realização de 
assembleia-ato na terça-feira, 22/11.

Às 14h30, realização do debate “Descontruindo a PEC 55”, no Salão 
Pedro Calmon, no campus da Praia Vermelha.

 Sexta-feira, 18/11 – Às 10h, o CLG participa do debate “Privati-
zações: distrofia do capital” promovido pelo movimento Ocupa Reitoria. 

Às 14h, o CLG participa do debate “Geopolítica do petróleo e a Pe-
trobras”, que o movimento Ocupa Reitoria realizará.

O CLG também vai ao Museu da Maré dialogar com a população 
sobre os efeitos da PEC 55.

 Sábado, 19/11 – Às 14h, panfletagem no Alojamento Estudantil, 
no Fundão.

 Segunda-feira, 21/11 – Às 10h, reunião da Comissão de Ética do 
CLG, no Espaço Cultural do Sintufrj.

Às 14h, Reunião do CLG. Pauta: organização da caravana para o 
movimento Ocupa Brasília no dia 29/11 e do ato no dia 25/11.

 Terça-feira, 22/11 – Às 14h, assembleia-ato na Faculdade Nacional 
de Direito e caminhada ao monumento Zumbi dos Palmares. 

 Quarta-feira, 23/11 – Às 9h30, ida do CLG à sessão do Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG).

 Quinta-feira, 24/11 – Às 10h, ida do CLG à sessão do Conselho 
Universitário.

Às 11h, debate “Criminalização dos movimentos sociais”, uma ati-
vidade dos secundaristas a ser realizada pelo movimento Ocupa Praia 
Vermelha, em frente ao DCE, no campus da Praia Vermelha.  

Às 13h30, exibição do filme As Sufragistas, no Centro de Referência 
da Mulher Suely Souza de Almeida, que fica ao lado da Prefeitura Uni-
versitária, no Fundão.

Às 16h, em frente à Escola de Serviço Social, na Praia Vermelha, será 
realizado o debate “A comunicação na UFRJ em tempos de desmonte 
do estado”, com representantes da Mídia Ninja, Coletivo Intervozes e o 
jornal Brasil de Fato.

 Sexta-feira, 25/11 – Dia Internacional contra a Violência à Mulher. 
Realização de ato e mobilizações. Horário e local a definir. 

 Segunda-feira, 28/11 – Às 8h, saída da Caravana Ocupa Brasília, 
em frente à sede do Sintufrj, no Fundão. 

Entrega de documentos contra a PEC 55 nas embaixadas pela 
Confederação de Trabalhadoras e Trabalhadores das Universidades da 
América (Contua).  

 Terça-feira, 29/11 – Ato #Ocupa Brasília contra a PEC 55. 

Mobilização
Como tem ocorrido todas as 

semanas, a assembleia foi rápida 
para realização de ação política 
liderada pelo CLG. Com muita dis-
posição, os trabalhadores presentes 
percorreram os corredores dos dois 
andares do Palácio Universitário 
com cartazes, bandeiras e palavras 
de ordem para informar os alunos 
e professores sobre o conteúdo da 
PEC 55. Os manifestantes também 
entregaram panfletos. A manifes-
tação foi animada com apitaço.  

Um professor abriu a sala de 
aula, e convidou os manifestantes 

a entrarem e conversarem com os 
alunos.  

A “PEC da Morte” – Projeto 
de Emenda à Constituição nº 55 
que já foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados e agora tramita 
no Senado – congela por 20 anos 
os recursos públicos destinados a 
áreas estratégicas, como educação 
e saúde. 

Ocupa UFRJ – No mesmo 
espaço onde foi realizada a 
assembleia, uma tenda erguida 
pelos estudantes sinalizava que o 
campus da Praia Vermelha aderiu 
ao movimento #Ocupa UFRJ.

DEPOIS da assembleia ao ar livre, a categoria vai ao Palácio Universitário 
mobilizar docentes e alunos para a luta contra a aprovação da PEC 55

Fotos: Renan Silva
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COVARDIA

PMDB arromba o Rio 
e aterroriza a cidade

Fotos: Renan Silva

epois de falir o estado 
com seus esquemas de 
recebimento de propinas 

em troca de concessão de renún-
cia fiscal a grandes empresas por 
cinco anos e acordos de corrupção 
formalizados com empreiteiros, 
fornecedores, entre outros “ami-
gos” da elite empresarial do Rio 
de Janeiro, o PMDB quer pilhar os 
servidores e a população. 

A ladroagem começou com Sér-
gio Cabral e seu vice e atual gover-
nador, Luiz Pezão, ambos do PMDB, 
mesmo partido do golpista Michel 
Temer. Desde que Pezão anunciou 
o pacote de austeridade para conter 
a crise econômica, o Centro do Rio 
de Janeiro transformou-se num 
campo de guerra. 

Na quarta-feira, dia 16, Pezão 
ultrapassou todos os limites do bom 
senso. Para conter a manifestação 
pacífica dos servidores, que desde 
cedo se aglomeravam nas proxi-
midades da Assembleia Legislativa 
(totalmente cercada por grades 
para impedir o acesso de pessoas ao 
plenário da Casa) para acompanhar 
o início das discussões sobre o pacote, 
o governador peemedebista enviou ao 
local a Tropa de Choque da Polícia 
Militar, o Caveirão, soldados com ca-
valos e a Força Nacional, enviada pelo 
golpista Michel Temer a seu pedido. 

Centenas de manifestantes foram 
feridos por bombas de gás lacrimogê-
neo e balas de borracha, e atingidos 
por jatos d’água disparados pelo 
Caveirão. O técnico-administrativo 
do Iesc Cosme José da Piedade, que 
com outros integrantes do Comando 
Local de Greve/Sintufrj foram prestar 
solidariedade aos servidores estaduais, 
foi ferido na cabeça e sangrou muito. 

Em meio à barbárie, dois soldados 
do Batalhão de Choque surpreende-
ram ao abandonarem o cerco aos 
trabalhadores. “Não queremos mais 
participar disso”, disse um deles aos 
prantos. Eles se retiraram do Paço 
Imperial ovacionados pela multidão.  

D
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SEMINÁRIO/DEBATE

Marcia Abreu, ex-dirigente 
da Fasubra e atual as-
sessora parlamentar da 

deputada federal do PCdoB Fátima 
Bezerra, definiu a greve da catego-
ria contra a PEC 55 da seguinte for-
ma: “(Ela) Se insere no contexto 
de um golpe que começou antes do 
impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, quando poderosos e ricos 

Universidade antenada com a realidade
O diretor da organização não 

governamental Redes da 
Maré, Edson Diniz, histo-

riador e funcionário do Instituto de 
Química da UFRJ, abriu o debate 
sobre Educação e Democracia Uni-
versitária, no segundo dia do XXV 
Seminário Nacional de Segurança 
das Instituições Públicas de Ensino 
Superior (Ipes) e de Ensino Tec-
nológico (EBTTTs), realizado de 
7 a 12 de novembro, no auditório 
Horácio Macedo (CCMN), afir-
mando que a universidade precisa 
estar mais próxima da população.  

Congresso de direita e conservador

do país se sentiram confrontados 
e não atendidos (pelo governo). 
Naquele memento começaram a 
articular o golpe com a mídia, o 
Judiciário e o Legislativo”.

A ex-dirigente sindical apre-
sentou a composição atual do 
Congresso Nacional para que a 
categoria tenha clareza de onde 
está pisando quando for ao Par-

lamento: “A formação hoje do 
Congresso é a mais conservadora 
desde a época da redemocratiza-
ção. Entre os 513 deputados na 
Câmara, há 51 mulheres, e entre 
os 81 senadores, 13, o que dá uma 
ideia de quanto é difícil tocar em 
pautas femininas”. 

Segundo Marcia, há 111 ne-
gros na Câmara e sete no Senado, e 

a presença de parentes de políticos 
é de 211 deputados na Câmara e 
39 no Senado, o que demonstra 
como o processo eleitoral é exclu-
dente e como influi a “herança 
de família”.

E a composição das bancadas 
de interesses (aquelas compromis-
sadas com doadores, de origem 
familiar ou profissional) é a 
seguinte: dos 513 deputados, 211 
são empresários; no Senado são 
30. Parte deles defende a reforma 
trabalhista e tenta impor a norma 
do negociado sobre o legislado, fle-
xibilizando a legislação trabalhista.

Já a bancada sindicalista, infor-
mou Marcia, atualmente conta com 
apenas 51 deputados e sete senadores. 
Enquanto a dos ruralistas é formada 
por 109 deputados e 17 senadores, 
que têm entre os principais temas a 
resistência à demarcação das terras 
indígenas e a expropriação de terras 
com escravos.

Na bancada dos evangélicos, 

estão 75 deputados e três senadores. 
“São parlamentares que de-

fendem pautas conservadoras e 
excludentes”, disse Marcia. 

É nesta composição, chamou 
a atenção Marcia, que avança a 
PEC 55, que pretende atingir as 
pautas sociais que tiveram avanços 
nos últimos anos e a vinculação 
no orçamento de recursos para 
saúde e a educação, previstos desde 
1934 e garantidos na Constituição 
de 1988. 

“Na PEC há teto para tudo, 
menos para o pagamento da 
dívida pública. A medida exclui 
o povo do orçamento e inclui os 
empresários e interesses rentistas 
internacionais”, complementou.

Entre as penalidades que a 
PEC impõe, Marcia relaciona o 
reajuste dos servidores, a criação 
de cargos, a alteração de carrei-
ras, a contratação de pessoal, os 
concursos públicos. E nenhuma 
penalidade para os governantes.

Fotos: Renan Silva

EDSON Diniz

MARCIA Abreu

O “Estatuto do Desarmamen-
to e as Realidades Vivencia-
das pelos Seguranças das 

Ipes e EBBTs” também foi debatido 
no XXV Seminário Nacional de 
Segurança das Ipes e EBTTs. Os 
palestrantes foram o diretor de Se-
gurança da Federal Rural do Rio de 

Segundo Diniz, a UFRJ – “uma 
das mais importantes universidades 
do Brasil” – fica ao lado da Maré, 
mas, apesar disso, a comunidade 
ainda registra alto índice de anal-
fabetismo. 

“Não é possível que a univer-
sidade não tenha como intervir 
neste território”, questionou o 
técnico-administrativo em educa-
ção, acrescentando: “A gente tem 
que ter um projeto de universidade 
para intervir na realidade, na Maré, 
por exemplo, que tem índices de 
pobreza e violência muito grandes.”  

Vigilantes reivindicam porte de arma nas Ifes 

Janeiro (UFRRJ), Renan Canuto, e 
Leandro Oliveira, responsável pela 
Secretaria de Segurança Institu-
cional da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 

O uso de arma pelos vigilantes 
nos campi é um assunto polêmico 
na comunidade universitária. Já os 

vigilantes justificam o porte de arma 
de fogo no trabalho como garantia 
de sua própria segurança. Renan 
Canuto apoia a ideia, e explicou 
que, com treinamento, os vigilantes 
são capazes de conviver e utilizar o 
armamento de forma consciente. 

Ele explicou que, embora o 
Estatuto do Desarmamento (Lei 
nº 10.826/03) autorize o porte de 
arma de fogo para os responsá-
veis pela garantia da segurança, 
inclusive para vigilantes privados, 
no caso dos vigilantes das univer-
sidades existe uma limitação. A 
autorização depende de portaria da 
Reitoria com autorização da Polí-
cia Federal e do Exército. Assim, a 
realidade sobre o porte de arma é 
diferenciada em cada instituição. 

Leandro Oliveira relatou a 
experiência da UFSC, que criou 
uma secretaria específica para 
tratar da segurança, e informou 
sobre o processo de utilização de 
arma não letal na instituição. 

“Somos a única universidade 
no país onde é utilizado o Tazer 
(arma de eletrochoque). Isso sem 
que nenhum caso de repercussão 
negativa tivesse ocorrido”, disse.  

O vigilante defendeu a obriga-
toriedade de haver um documento 
legal, para garantir o porte de 
arma para os vigilantes das uni-
versidades: “Se não estabelecermos 
esse direito no Estatuto do Desar-
mamento ou em qualquer outro 
documento legal não teremos 
respaldo para andar armados”.

Projetos em tramitação
No terceiro dia do seminário 

foram apresentados os projetos de 
lei em tramitação no Congresso 
Nacional de interesse dos vigi-
lantes. Segundo Mozart Simões, 
coordenador de Políticas Sociais 
da Fasubra e vigilante da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), ao todo são 10 
projetos, mas três são fundamen-

tais: o Projeto de Lei nº 287/2009, 
que propõe inserir o vigilante 
das universidades no Estatuto do 
Desarmamento; o Projeto de Lei nº 
173/2008, que coloca o adicional 
de risco de vida no artigo 61 do 
Regime Jurídico Único (RJU); e o 
Projeto de Lei nº 4742/2012, que 
concede o percentual de 30% de 
pagamento do adicional de risco 
de vida para os vigilantes das Ifes.  

“O Projeto de Lei nº 4742/2012 é 
o mais importante para nós, porque 
o artigo 61 do RJU diz que existe 
periculosidade, insalubridade, raio 
X, trabalhos penosos, entre outros, 
mas não contempla o adicional 
de risco de vida. Nossa profissão é 
de risco, então dentro dos nossos 
ambientes organizacionais e das 
nossas atribuições está inclusive o 
enfrentamento com elementos que 
entram dentro dos campi para pra-
ticar todo tipo de violência, inclusive 
fortemente armados. Isso é risco de 
vida”, explicou Mozart.

RENAN Canuto LEANDRO Oliveira



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1182 – 21 a 27 de novembro de 2016  – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

SEMINÁRIO / DEBATE
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“Elite econômica é 
parte da criminalidade”

A mesa de Políticas Sociais de Gênero, 
Raça e Combate às Opressões, realizada na 
tarde do dia 8 de novembro, reuniu duas 
gerações: o ex-militante e dirigente sindical, 
agora professor Lenin Pires, e a jovem inte-
grante do movimento Meninas do Black Po-
wer Suzane dos Santos.

Lenin Pires, professor do Departamen-
to de Segurança Pública da Faculdade de 
Direito da UFF e pesquisador associado do 
Instituto de Estudos Comparados em Admi-
nistração Institucional de Conflitos (Ineac), 
foi o primeiro a falar. Ele criticou as políticas 
de segurança pública que têm como alvo a 
população pobre.

“É uma linha de militarização para 
matar jovens. O que temos no Rio é uma  
atuação ofensiva das instituições de seguran-
ça pública sobre as favelas, dizimando gera-
ções há muitos anos. E tem se intensificado. 
Não é por acaso que as Unidades de Polícia 
Pacificadora apareceram como uma grande 
panaceia. Faltou dizer que são políticas não 
de pacificação da comunidade, porque não 
há a possibilidade de promover a igualdade e 
a inclusão”, observou.

Para ele, no momento o Rio de Janeiro 
vive uma situação de repressão e intensifi-
cação do massacre de jovens, sem que haja 
qualquer possibilidade de controle por parte 
do governo do estado. 

Jovens e mulheres 
negras no topo 
das listas

Suzane dos Santos, uma jovem ne-
gra de 20 anos, centrou sua abordagem 
sobre o tema no racismo e como ele 
atinge mais a mulheres negras. 

“O racismo no Brasil é camuflado, e 
a mulher negra é a mais atingida pela 
discriminação”, afirmou.

De acordo com os números apre-
sentados por ela, 64% das vítimas de 
assassinato no Brasil são mulheres 
negras. Os assassinatos tiveram um au-
mento de 54,2% em 10 anos, (de 2002 
a 2013). Nesse mesmo período houve 
redução de 9,3% de assassinatos de mu-
lheres brancas. 

“Um exemplo desses assassinatos de 
mulheres negras foi o de Cláudia Ferreira 
da Silva, que teve seu corpo arrastado no 
asfalto pela polícia”, lembrou Suzane. 

Suzane também apresentou dados 
sobre o massacre de jovens negros: “Se-
gundo dados da Anistia Internacional, 
a cada 23 minutos um jovem negro é 
assassinado no Brasil. Cerca de 30 mil 
jovens de 15 a 29 anos são assassinados 
por ano no Brasil, sendo que 77% são 
negros. Temos o caso recente dos cinco 

“É uma verdadeira dizimação de jovens, 
sobretudo na Baixada Fluminense”, frisou.

Primeiro, igualdade social
Em sua análise, Lenin pontuou que, para 

que existam políticas públicas efetivas e de 
promoção da igualdade racial e de gênero, o 
Estado brasileiro, em particular o Rio de Ja-
neiro, e as instituições públicas de segurança 
devem passar a acreditar na possibilidade de 
existir igualdade social. A seu ver, longe de ser 
alcançada devido a uma estrutura desigual 
existente na sociedade e no país.  

“O tratamento é diferenciado. Depende 
de onde mora. O problema é que o Estado 
brasileiro, e particularmente o Rio de Janei-
ro, que é um lugar importante de ser inves-
tigado, é onde a elite econômica é parte da 
criminalidade. Ou se entende isso, ou não 
vamos chegar a lugar algum”, disse ele. E 
completou: “(O que existe) É uma política 
de segurança pública segregacionista, que 
entrega nas mãos de outros criminosos a 
administração de territórios. E tem uma 
quantidade de criminosos que usam farda 
e particularizam a política pública de segu-
rança. Particularizam matando! O uso de 
arma letal não vai pacificar nada. Os pretos 
estão morrendo. Esta política é parte de um 
negócio que enriquece alguns e empobrece 
outros. O resto é conto de fadas”.

jovens de Costa Barros, que foram alve-
jados com 11 tiros ao voltar de uma co-
memoração pela conquista do primeiro 
emprego. Joselita de Souza, mãe de um 
deles, o Betinho, após alguns meses 
veio a falecer de tristeza”.

A violência contra transgêneros e 
travestis, segundo Suzane, também é 
acentuada no país. “Poucos são os da-
dos desta violência, mas essas pessoas 
são assassinadas cruelmente por serem 
trans e pretas. Mas a maioria não de-
nuncia a violência”.  

Segundo a militante, outro tipo de 
intolerância que ocorre com frequência 
no país é a religiosa aliada ao precon-
ceito em relação às religiões de matriz 
africana: “As mulheres negras são as 
mais atingidas. No ano de 2013, 20% 
dos casos denunciados foram de violên-
cia física, ataques e também ofensas. 
É o ódio em curso. Tudo o que vem do 
negro é ruim”.

Suzane encerrou sua intervenção 
defendendo o direito das mulheres ne-
gras. “Nossas causas são importantes e 
devemos ter direito à vida plena”. 

LENIN Pires, Suzane dos Santos, José Ribamar, Walter de Carvalho e Niedja Eustáquio

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

“Fora, Temer!”
O XXV Seminário Nacional de 

Segurança das Instituições Públi-
cas de Ensino Superior (Ipes) e de 
Ensino Básico Técnico e Tecnológi-
co (EBTT), realizado entre os dias 
7 e 12 de novembro, no auditório 
Horácio Macedo (Roxinho), no 
CCMN, foi considerado um marco 
porque vem ocorrendo religiosa-
mente em todos esses anos.  

Nesta primeira edição carioca, 
que teve como anfi triões o Sintufrj 
e a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento, participaram 29 
entidades representadas por 237 de-
legados e observadores. Entre convi-
dados, palestrantes e trabalhadores 
da UFRJ, cerca de 260 pessoas parti-
ciparam do evento. 

Temas mais debatidos
Estiveram em foco e foram 

objeto das propostas aprovadas na 
plenária fi nal, realizada no dia 
11, a reivindicação por concurso 
público; a questão da violência 
dentro dos campi, agravada pela 
falta de pessoal do quadro da se-
gurança orgânica; o aumento da 
periculosidade da violência (como 
estupros, sequestros relâmpago, 
tráfi co de drogas); a falta de in-
vestimento na área de segurança, 
o que vem provocando o aumento 
da sensação de insegurança pela 
comunidade universitária, e, prin-
cipalmente, o reconhecimento de 
que o cargo de vigilância não está 
extinto, ao contrário do que diz o 
governo federal. 

“Embora o Ministério da Edu-
cação insista que um decreto ex-
tinguiu o cargo, cargos públicos 
federais só podem ser criados ou 
extintos através de lei”, lembrou 
o coordenador de Políticas Sociais 
da Fasubra, Mozarte Simões, para 
quem esta foi uma das melhores 
edições do seminário: “Em primei-
ro lugar, por causa da conjuntura 
política do país, que culminou com 
o corte de verbas e a crise econômi-
ca, que atinge também os sindica-
tos. E  em segundo, porque, mes-
mo estando em meio a uma greve 
nacional da Fasubra, conseguimos 
colocar 235 delegados e um público 
de cerca de 260 pessoas, conside-
rando palestrantes e observadores”, 
avaliou, agradecendo a dedicação 
da equipe do Sintufrj.

O local escolhido para a reali-
zação do próximo seminário (em 
2017) é a Universidade Federal de 
Goiás.

Avaliações dos coordenadores  
“A principal reivindicação nos-

sa é o concurso público. Cada vez 
mais a terceirização avança, e a 
meta é acabar com as instituições 

(A íntegra das propostas será 
disponibilizada em informe da 
Fasubra).

 Integração dos vigilantes 
aos movimentos de luta contra a 
PEC 55 e contra todos os ataques 
do governo aos trabalhadores.

 Eleição direta para chefes e 
diretores das Ifes e EBTTS, e que só 
se candidatam vigilantes orgânicos.

 Pelo fi m da terceirização e 
pela realização de concurso públi-
co já!

 Ampliação da tabela de ca-
pacitação de quatro níveis na hori-
zontal e de 16 para 25 na vertical.

 Que a Fasubra e o Sinasefe 
busquem informações e as formas 
legais para solicitar o porte de ar-
mas, adquirir armas letais e não 
letais, colete balístico, cursos de 

Agradecimento especial
A direção do Sintufrj faz questão de agradecer publicamente à equipe 

de funcionários da entidade que, com empenho e competência, garantiu o 
sucesso do XXV Seminário de Segurança. 

de ensino superior público. Mas 
a partir do momento que haja 
concursos, os quadros da vigilân-
cia serão renovados, porque esta 
categoria não foi extinta da nossa 
Carreira. Os vigilantes do quadro 
são profi ssionais com comprometi-
mento com a instituição, enquanto 
a terceirização é feita por empresas 
que visam lucros e cujos traba-
lhadores podem estar aqui hoje e 
amanhã fazendo a segurança de 
um banco”, disse Kátia da Concei-
ção, coordenadora nacional do XXV 
Seminário. 

“Tivemos mais de 200 pré-ins-
critos, mas, como é de praxe, muitos 
se inscreveram durante o evento. Ou 
seja, em meio a toda esta crise e com 
as difi culdades das entidades e insti-
tuição de fi nanciarem as delegações, 
a participação neste seminário pode 
ser considerada muito boa”, avaliou 
um dos coordenadores da região Su-
deste, Gutemberg Alves. 

Juscelino Ribeiro, também co-
ordenador da região Sudeste, vê um 
futuro difícil para as Ifes se a PEC 
55 for aprovada. 

“A estrutura de segurança das 
universidades fi cará comprometida 
pela falta de investimento por 20 
anos e a não abertura de concurso 
para reposição dos atuais agentes, 
cuja maioria está na faixa dos 50 
anos, ou seja, próximos da aposenta-
doria. A terceirização está se intensi-
fi cando, e agora a situação vai piorar 
com a falta de recursos”, previu. 

Juscelino fez questão de cum-
primentar cada um dos funcioná-
rios do Sintufrj que trabalharam 
antes e durante a realização do 
seminário. 

Veja algumas das propostas 
aprovadas na plenária final

capacitação, aperfeiçoamento e 
melhoria das condições de traba-
lho dos vigilantes.

 Imediata implantação do 
Plano de Segurança Nacional da 
Fasubra em todas as Ipes e EBTTs, 
mas respeitando as especifi cidades 
locais.

 Reafi rmação do posiciona-
mento Fora, Temer! 

 Em 2017, que a Fasubra 
convoque o GT-Segurança Na-
cional para aprimorar o Plano 
Nacional de Segurança para ser 
encaminhado às bases, reitorias, 
direção da Fasubra, Andifes e MEC.  

 Agendamento de reuniões 
pela Fasubra com o pleno da An-
difes para debater a segurança 
nas Ifes e concurso público para 
vigilantes.

ÚLTIMO dia do seminário: 
após a entrega dos certifi cados 
de participação, delegados, 
observadores, palestrantes e 
convidados confraternizam no 
Cepe/Fundão

Fotos: Renan Silva
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