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EDITORIAL

Brasil acima de (quase) todos

Em defesa da universidade 
pública e da democracia

Novo governo dá sinais de submissão aos EUA antes mesmo de tomar posse

Conjuntura adversa 
exige novos métodos de 
discussão e organização 
da luta de resistência dos 
técnicos-administrativos 
da UFRJ. Novo governo 
promete arrebentar com 
os servidores e o serviço 
público.             Página 3

O nacionalismo exacerbado 
do clã Bolsonaro não durou um 
mês após a vitória eleitoral. Puro 
jogo de cena. Em 24 horas, duas 
cenas de brutal simbolismo de-
ram a exata dimensão da nova 
hierarquia: os EUA acima de 
todos, inclusive do Brasil.

Cena 1: ao receber o chefe 
do Conselho de Segurança Na-
cional dos EUA, John Bolton, o 
presidente eleito Jair Bolsonaro 

perfilou-se e bateu continência. 
Segundo o código militar, ao fazê-
-lo, Bolsonaro o reconhece como 
hierarquicamente superior.

Cena 2: após encontro com 
o genro do presidente (e candi-
dato à reeleição) Donald Trump, 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro 
e uma espécie de “chanceler 
informal” da transição, desfilou 
ostentando com orgulho um 

boné de campanha de Trump.
Somadas às iniciativas con-

cretas do governo – a nomeação 
de um chanceler entusiasta do 
alinhamento automático aos 
EUA e fã confesso de Trump e a 
sucessão de bravatas ideológicas 
que culminou com a saída dos 
médicos cubanos do Programa 
Mais Médicos –, as duas cenas 
ligam o alerta geral: a defesa dos 
interesses nacionais só tem lugar 

na pauta política do governo 
eleito como recurso estético, 
uniforme de torcida organizada. 
No comando da agenda, a obe-
diência aos interesses políticos, 
militares e econômicos dos EUA 
é a bola da vez.

Quando um presidente do 
Brasil enxerga em um assessor 
de Trump um superior hierár-
quico e um deputado federal, 
filho do presidente, se comporta 

como cabo eleitoral em um país 
estrangeiro, é porque a soberania 
nacional foi mandada às favas, 
não restando nem um verniz 
patriótico para disfarçar. E quem 
paga a conta da obediência so-
mos nós: economia dependente, 
pré-sal entregue de bandeja, 
Amazônia em risco evidente. As 
cenas dos próximos capítulos não 
prometem momentos de euforia 
e felicidade.

ASSEMBLEIA de quinta-feira, 29, abriu nova etapa na ação política da categoria, que se prepara para duros embates com o governo

Fotos: Internet
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EM FOCO

GIRO BRASIL

Sem mordaça
Fasubra, Andes, Sinasefe, 

CNTE e outras entidades de tra-
balhadores da área de educação 
e direitos humanos, movimen-
tos estudantis e sociais se arti-
cularam na Frente Nacional Es-
cola Sem Mordaça. Este grupo 
lançou um manual em resposta 

aos ataques do projeto Escola 
Sem Partido (PL 7.180/14, que 
pode ser votado em comissão 
especial ainda este mês).

O Manual de Defesa contra 
a Censura nas Escolas, construí-
do coletivamente e assinado por 
mais de 60 entidades, pretende 

ser uma defesa contra a censu-
ra nas escolas. Apresenta casos 
reais de perseguição, intimida-
ção e assédio e oferece estraté-
gias para o enfrentamento da 
situação. O link é: http://www.
manualdedefesadasescolas.org/
manualdedefesa.pdf.

Apesar de Bolsonaro colocar 
em seu Twitter que quase 100% 
das vagas do programa Mais Mé-
dicos haviam sido preenchidas por 
brasileiros, pouco menos que 10% 
dos aprovados no novo edital se 
apresentaram nos postos de saúde, 
segundo o Ministério da Saúde. 

Das 8 mil e 500 vagas aber-
tas com a saída de Cuba, 97,8% 
foram preenchidas. No entanto, 
apenas 738 profissionais já se 
apresentaram para começar o 
trabalho. E já há municípios 
em que os aprovados desistiram 
antes de tomar posse. 

Menos 
médicos 

“Não me decepcione, Bolso-
naro. Sou servidor concursado 
e votei em você. Mas não para 
você tirar nossos direitos”, disse 
no Twitter um eleitor arrepen-
dido diante da notícia de que 
o presidente eleito prevê meca-
nismo de exoneração em caso 

Servidor na mira O presidente eleito do Brasil 
Jair Bolsonaro bateu continên-
cia para o conselheiro de Segu-
rança Nacional de Trump, John 
Bolton, quando recebeu o asses-
sor para reunião na manhã do 
dia 29. Angariou críticas pela 
manifesta subserviência e pela 
indicação de que pretende servir 
a interesses dos EUA. 

Continência 

de queda do rendimento para 
equilibrar as contas públicas.

Na mira do ministro da 
Economia de Bolsonaro, Paulo 
Guedes, estão também o rea-
juste salarial de 2019, o fim da 
estabilidade e da progressão au-
tomática. 

“No mundo não atrasado, 
inexiste o país onde um juiz pu-
sesse na cadeia o líder da disputa 
eleitoral e provável futuro presi-
dente, e deixasse a magistratura 
para ser ministro do eleito por 
ausência do favorito”, disse o jor-
nalista Jânio de Freitas em artigo 
na Folha de S. Paulo, dia 29, in-
titulado “Moro em país tropical”. 

Moro

O Brasil não sediará a Con-
ferência do Clima das Nações 
em 2019. O evento seria palco 
das negociações para a imple-
mentação do Acordo de Paris, 
que trata de questões como des-

Meio Ambiente para quê? 
matamento e redução da emis-
são de gases estufa. O motivo? 
Jair Bolsonaro não quis. O por-
quê? O presidente eleito diz que 
essa história de meio ambiente 
atrapalha os negócios. 

Foto: Renan Silva

ARTE NAS ÁGUAS. Artista anônimo expõe, numa praia da Ilha do Fundão, na Baía de Guanabara, 
maquetes de navios feitos com material reciclável. Registro do repórter fotográfico Renan Silva

As inscrições para a festa de fim de ano do 
Sintufrj, que será realizada dia 13 de dezem-
bro, encerraram-se no dia 30 de novembro. 
A festa será no Espaço Lajedo, em Vargem 
Pequena, das 12 às 18h.

A entrega dos passaportes será feita nos 
dias, 7, 10 e 11 de dezembro ao próprio ins-
crito, munido de comprovante de identidade 
com foto. E, como no ano passado, haverá 

transporte cedido pelo Sintufrj, saindo da sede do Sintufrj, na Cidade 
Universitária, e da Praia Vermelha.

Como será feita a conferência na entrada do ônibus, portanto, é 
extremamente necessária a apresentação do passaporte com o com-
provante de identidade com foto. A mesma conferência será realizada 
no local do evento para quem utilizar outros meios de transporte.

Aguardem informações mais detalhadas em nossos canais de 
comunicação e no Jornal do Sintufrj.

E vai rolar a festa
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NOVA DINÂMICA. O esforço diante da conjuntura trouxe novo ritmo à assembleia de quinta-feira

YGHOR Alves VALDENISE Ribeiro FRANCISCO de Assis

Avaliações

Assembleia orienta a luta e elege 
delegados à plenária da Fasubra 
Categoria defi niu eixos de organização da 
resistência frente aos ataques do novo governo 

Com o entendimento de 
que o momento político é 
muito difícil para os servidores 
e que os ataques às institui-
ções públicas, à autonomia 
universitária e à democracia 
iniciadas no governo do gol-
pista Temer se aprofundarão 
na gestão de Jair Bolsonaro, 
a assembleia do Sintufrj, na 
quinta-feira, 29, sinalizou 
que a categoria na UFRJ está 
consciente de que a realidade 
nos impõe uma nova postura, 
se quisermos organizar uma 
resistência para valer. 

Os novos tempos foram 
inaugurados com a assem-
bleia referendando chapa 
única para a constituição da 
delegação que irá representar 
a categoria  na plenária na-
cional da Fasubra nos dias 7, 
8 e 9 de dezembro. Também 
prevaleceu a conscientização 
de que as assembleias devem 
ser mais objetivas, sem discus-
sões fora de contexto. 

Mobilização
A assembleia indicou  ade-

são à mobilização nacional 
orientada pela Fasubra, nos 
dias 4 e 5 de dezembro, envol-
vendo todos os segmentos da 
comunidade universitária e a 
Reitoria. Ficou acertado que 
na sexta-feira, 30, às 10h, na 
sede do Sintufrj, seria realiza-
da reunião para organização 
de um ato em uma dessas 
datas, com a participação das 
entidades representativas dos 
técnicos-administrativos e 
docentes (Sintufrj e Adufrj), 

dos estudantes (DCE), dos 
pós-graduandos (APG) e dos 
terceirizados (Attufrj). 

Orientação dos delegados   
No dia anterior, o Conselho 

Sindical de Base se reuniu no 
Espaço Cultural do Sintufrj 
e apontou a necessidade de 
mudar a dinâmica das assem-
bleias. “Os delegados avalia-
ram que vivemos um momento 
político muito difícil, com 
a certeza de que os ataques 
aos servidores, às institui-
ções públicas, à autonomia 
universitária e à democracia 
iniciados no governo golpista 
Temer irão se aprofundar na 
gestão Bolsonaro, com as re-
formas da Previdência e outras 
já anunciadas pelo futuro 
superministro da Fazenda, 
Paulo Guedes”,  informou 
a  coordenadora-geral  do 
Sintufrj Neuza Luzia. 

Segundo a dirigente, a 
reunião de delegados indicou 
a necessidade de se construir 
avaliações unitárias e mais 
maduras da conjuntura, con-
siderando que os servidores 
públicos e os trabalhadores 
em geral são alvo de uma 
política que exige um grau 
de organização das ações de 
reação mais eficaz. 

Moção
A  as semble ia  aprovou 

por unanimidade moção de 
apoio aos técnicos-adminis-
trativos da UFF em defesa da 
jornada contínua de 30 horas 
semanais.

Fotos: Renan Silva

“O novo governo já sinalizou 
que quer arrebentar com os 
servidores públicos, destruir as 
universidades e o movimento 
sindical. As centrais sindicais já 
divulgaram nota de defl agração 
de greve se a reforma da Previdên-
cia for encaminhada. Estamos 
na mira do governo Bolsonaro; 
o que está em jogo é a nossa 
sobrevivência. Por isso, no dia 5 
de dezembro vamos pôr o bloco 
na rua”, defendeu a dirigente da 
Fasubra Valdenise Ribeiro. 

“Bolsonaro é o aprofun-
damento da política de Michel 
Temer. Ele vai conter gastos com 
servidores e serviços públicos 
para pôr em prática a Emenda 
Constitucional 95, que reduz 
investimentos em áreas priori-
tárias, como saúde e educação. 

O novo governo está de olho no 
incentivo à qualifi cação da nossa 
carreira, que passaria a valer como 
gratifi cação e não entraria na 
nossa aposentadoria, e também já 
falou em acabar com a progressão 
automática”, alertou Yghor Alves. 

“Temos consciência da impor-

tância de caminharmos juntos na 
defesa dos interesses da categoria, 
da entidade e da universidade. 
Vamos, sim, construir juntos a 
luta contra os ataques aos nossos 
direitos e contra a reforma da 
Previdência”,  comprometeu-se 
Francisco de Assis.        
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IN restringe atuação 
sindical e das Ifes

No dia 20 de novembro, a 
Fasubra participou da reunião 
com o  Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Gestão de Pes-
soas (Forgepe), na Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), que discutiu 
a Instrução Normativa nº 2/2018, 
publicada pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MPDG) no dia 12 de 
setembro. 

A IN nº 2/2018 foi assunto 
da assembleia da categoria na 
quinta-feira, 29, porque ela cen-
traliza o controle das condições 
de trabalho dos servidores no 
governo, esvaziando as pró-rei-
torias de pessoal, como registro 
de frequência, banco de horas e 
afastamento de dirigentes, por 
exemplo. Para a Fasubra, é um 

ataque à autonomia universi-
tária garantida na Constituição 
Federal, que está acima de de-
cretos, normativas e portarias. 
As conquistas dos trabalhadores 
também correm riscos sérios 
com as restrições das atividades 
sindicais. 

Defesa exige unidade
Ficou decidido que haverá 

um canal de comunicação aberto 
entre a Fasubra e os dirigentes 
das universidades para troca 
de informações, documentos e 
resolução de problemas internos 
através de diálogo. Qualquer 
confl ito envolvendo punição de 
lideranças sindicais deverá ser 
comunicado à Forgepe para 
acompanhamento do caso. 

Os pró-reitores irão realizar 
uma reunião com o grupo de 

Reunião do Fonasefe
No dia 22 de novembro, a Fasubra participou da reunião do 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe), que reforçou a necessidade de fortalecimento das relações 
no movimento sindical para enfrentamento aos ataques do governo 
no próximo período.

“A reunião centrou-se na ação de construir uma agenda de ativi-
dades para ser posta em prática em conjunto com todos os segmentos 
da comunidade universitária”, informou Neuza Luzia. 

Auxílio-funeral do Sintufrj
A direção sindical informa que, por decisão de congresso da catego-

ria, os dependentes do auxílio-funeral dos sindicalizados não poderão 
ser mais pai e mãe. O benefício continua sendo pago pelo Sintufrj.

Relógio de ponto
A Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ assegurou ao Sintufrj que não 

está comprando relógio de ponto e que suas idas às unidades têm sido 
para organizar a jornada de trabalho de 30 horas em turnos contínuos. 

trabalho de carreira da Fasubra 
e terão acesso ao parecer técnico 
da entidade sobre a IN nº 2/2018. 
Diante da instabilidade criada 
pela transição política no gover-
no federal, fi cou acertado que, 
mais do que nunca, é preciso 
haver entendimento e unidade 
para assegurar a defesa de uma 
educação pública gratuita e de 
qualidade no país. 

“A IN nº 2/2018 impõe res-
trições à atuação de dirigentes 
sindicais e à gestão de pessoas nas 
universidades. Muitas coisas que 
são tratadas nas pró-reitorias de 
pessoal passarão ser assunto do 
Planejamento. A ideia é tentar 
buscar dentro das instituições 
soluções de problemas do coti-
diano dos trabalhadores”, com-
plementou a coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luiza. 

Esclarecimentos sobre os 
26,06% do Plano Bresser

 Como devo proceder se eu não 
quiser executar os atrasados com 
o advogado do Sintufrj?

O sindicalizado que faz parte da 
ação e preferir executar os atrasados do 
Plano Bresser com advogado particular 
poderá pegar na secretaria do Sintufrj o 
número do processo e as cópias de suas 
fi chas fi nanceiras.

 Quem consta da listagem e não 
é sindicalizado?

Quem consta da listagem do processo 
de execução dos 26,06% (Plano Bresser) e 
não é sindicalizado deverá solicitar suas 
fi chas fi nanceiras à Reitoria. Porque o 

Sintufrj não tem autoridade para buscar 
informações na Reitoria sobre quem não 
é sindicalizado.

 Quais os riscos na execução?
Como em qualquer demanda judi-

cial, o cumprimento da sentença pode 
enfrentar oposição da advocacia da 
União, como interessada ou em defesa do 
ofício da UFRJ, mesmo os cálculos sendo 
realizados pela universidade. Embora 
a assessoria jurídica do Sintufrj esteja 
preparada para responder aos desdobra-
mentos decorrentes, a advocacia pública 
costuma levantar todos os obstáculos 
possíveis para evitar ou protelar o êxito 

do processo. Em qualquer cenário, os 
sindicalizados serão informados sobre 
cada etapa. 

No caso de improcedência da exe-
cução do processo, conforme ocorre 
em qualquer caso contra a Fazenda 
Pública, podemos acrescentar a su-
cumbência entre 10% e 20%. Mas esse 
risco foi reduzido ao não incluirmos 
quem não está na listagem – para 
quem o risco é muito maior. 

 O que é sucumbência? 
É o princípio que atribui à parte 

vencida em um processo judicial o 
pagamento de todos os gastos. 

???????
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Ricardo Vélez Rodríguez, 
o futuro ministro da 
Educação, é peça à altu-

ra na fauna de horror que vem 
sendo apresentada ao país por 
Jair Bolsonaro. Acerca dos no-
mes indicados pelo presidente 
eleito, o jornalista Ricardo 
Kostsho foi preciso: “(...) uma 
mistura que engloba generais 
de pijama; parlamentares do 
velho DEM (ex-Arena); refugos 
do governo Temer; os pentecos-
tais, pistoleiros e latifundiários 
das bancadas BBB (boi, bala 
e bíblia); ultraneoliberais do 
Posto Ipiranga, um ex-juiz no 
papel de xerife e os ministros 
indicados pelo guru aloprado 
Olavo de Carvalho”.

Olavo de Carvalho, eis o 
nome da figura que se auto-
proclama “filósofo” direitista e 
se gaba de sua influência sobre 
a família Bolsonaro. A Olavo 
são atribuídas as indicações 
de Vélez Rodríguez e do futuro 
chanceler, Ernesto Araújo, um 
direitista blogueiro fã de Do-
nald Trump que ameaça uma 
caça às bruxas no Itamaraty.

Voltando à encrenca Vé-
lez Rodríguez. Trata-se de um 
defensor ardente da escola sem 
partido, expele pelos poros pato-
lógicos antiesquerdismo, exalta 
o golpe militar de 1964 e a di-
tadura de 20 anos e é fascinado 
pela monarquia.

Tem pesadelo com o “mar-
xismo cultural” e a “revo-
lução gramsciana”. Resume 
seus planos para a Educação, 
setor estratégico para o futuro 

Saiba quem é o ministro 
da Educação de Bolsonaro

Críticas ao Enem
A exemplo do seu che-

fe, Vélez Rodríguez criti-
cou as provas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), formuladas 
pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). Acusou as 
provas do exame de fun-
cionarem como “instru-

Fotos: Internet

do país, ao combate ideológi-
co às esquerdas e à defesa da 
escola sem partido e pretende 
priorizar a “preservação de 
valores caros à sociedade bra-

sileira, que, na sua essência, é 
conservadora”. 

Vélez Rodríguez teve o 
apoio integral da bancada 
fundamentalista. Os deputa-

dos pentecostais mostraram 
sua força ao vetar o primeiro 
nome para a pasta por Bol-
sonaro, o professor Mozart 
Ramos, ex-reitor da Universi-

dade Federal de Pernambuco 
e diretor do Instituto Ayrton 
Senna. “Somos totalmente 
contra o nome dele”, senten-
ciou o deputado Sóstenes Ca-
valcante.

Conservadorismo
Formado em Filosofia 

pela Universidade Pontifícia 
Javeriana e em Teologia pelo 
Seminário Conciliar de Bo-
gotá, Rodríguez atualmente é 
professor-associado da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) e emérito da Escola de 
Comando do Estado Maior do 
Exército. Possui mestrado em 
Filosofia pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio) e doutora-
do na mesma área pela extin-
ta Universidade Gama Filho 
(UGF).

Ficou conhecido após es-
crever o livro A grande men-
tira. lula e o patrimonia-
lismo petista, em que atacou 
diretamente o ex-presidente 
Lula, e ao escrever um artigo 
para a UFJF, em que afirmou 
que o golpe militar de 1964 
é “patriótico” e deveria ser 
comemorado. Também criti-
cou o Programa Nacional de 
Direitos Humanos, criado em 
2009, dizendo que “coletivos 
sindicais iriam tomar posse 
de todas as instâncias de po-
der (...), chegando à formu-
lação de uma nova versão de 
direitos humanos identificados 
unicamente com a defesa da 
república sindical lulopetista”. 

mentos de ideologização e 
não como meios sensatos 
para auferir a capacitação 
dos jovens no sistema de en-
sino”. São argumentos aná-
logos ao posicionamento de 
Jair Bolsonaro, que disse que 
pretende fiscalizar as provas 
antes de serem levadas aos 
locais de realização do Exa-
me, em 2019.

EXPRESSÃO do obscurantismo do novo governo, Vélez Rodríguez tem o apoio dos evangélicos

ENEM. Alvo de críticas da orientação de extrema direita que assumirá o governo
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Bem-estar no trabalho

TREINAMENTO. Participantes da X Sipat aprendem a manejar extintores de incêndio no CT

NO SIPAT. Eliane Pereira, Thaís Motta, Tânia Maria e Camille de Brito satisfeitas com o resultado

Semana de prevenção de acidentes do trabalho do CT inovou na pauta, 
incluindo depressão e assédio moral nos debates

A X Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat) do Centro de Tecnologia, 
teve um foco diferente: lan-
çou um olhar especial sobre o 
bem-estar físico e mental do 
trabalhador. Foram abordados 
temas como depressão, assédio 
moral e práticas voltadas para a 
qualidade de vida.    

“O evento oferece a opor-
tunidade de conscientização 
da comunidade sobre riscos no 
trabalho e a necessidade de pre-
venção”, explica o coordenador-
-geral do Sintufrj e coordenador 
de Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho (SST) da Decania 
do CT, Huascar Costa Filho. “Não 
adianta trabalhar só apagando 
incêndios. A ideia é evitar aci-
dentes”, diz ele. 

Abertura 
O evento foi realizado no 

salão nobre da Decania do CT. 
Na abertura, Huascar, destacou 
a importância da Sipat para os 
trabalhadores: “Temos que com-
bater o estresse, observar a ques-
tão da ergonomia (aplicação de 
técnicas que geram o bem-estar 
do trabalhador no ambiente de 
trabalho) e a qualidade de vida 
das pessoas”. Por conta disso, 
este ano foram incluídas na 
programação da Sipat ofi cinas 
de biodanza, ioga e debate sobre 
assédio moral. 

O pró-reitor de Pessoal, Agnal-
do Fernandes, afi rmou que, nestes 
dias de mudanças na legislação e 
ameaças à carreira dos técnicos-
-administrativos em educação, a 
realização da Sipat ganha ainda 
mais importância, pois contribui 
para a construção coletiva da resis-

tência na preservação de direitos. 
Ele sugeriu que a iniciativa fosse 
adotada por todos os centros.  

Segundo o decano do CT, 
Walter Suemitsu, dirigentes de 
outros centros já manifestaram 
interesse em seguir o exemplo da 
sua decania. 

O diretor adjunto de Admi-
nistração da Coppe, Fernando 
Sepúlveda, apontou a importância 
que a saúde ocupacional deve ter 
para os gestores. Marcos Barbosa, 
da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes da Coppetec, reco-
nheceu que a Sipat é importante 
para o dia a dia dos trabalhadores. 
Para o representante da Adufrj, 
Fernando Duda, “neste momento 
complicado, fóruns como a Sipat 
são muito bem-vindos. 

Para a técnica do Laboratório 
Psicossocial da Coordenação de 
Políticas de Saúde do Traba-
lhador (CPST), Tânia Maria da 
Silva, a Sipat contribui para o 
“aprofundamento do conheci-
mento sobre técnicas e teorias 
para um processo de trabalho 
mais saudável do ponto de vista 
físico e mental” e “abre pers-
pectiva de tornar o servidor um 
multiplicador do aprendizado”.

Já a técnica em Atenção 
Psicossocial da CPST, Camille 
de Brito Butter, considera que 
“o bem-estar físico e mental do 
trabalhador tem que ser debatido 
constantemente, e o evento é 
uma oportunidade importante 
para isso”.

Na avaliação de Thaís Motta, 

arquiteta e bolsista de mestrado 
do CT, “o evento aborda questões 
para promover melhores condi-
ções de trabalho e é importante 

teta da Decania do CT, “é muito 
importante cuidar da saúde no 
ambiente, já que é onde passa-
mos um terço de nosso dia”. 

O que eles dizem

para divulgação e informação 
para a comunidade, independen-
te da área de atuação.” 

Para Eliane Pereira, arqui-

Fotos: Renan Silva
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Considerada patrimônio ima-
terial da humanidade e enqua-
drada nas 29 práticas integrati-
vas e complementares (PICs) no 
Sistema Único de Saúde (SUS), a 
ioga traz benefícios não só rela-
cionados ao bem-estar social, 
mas à postura corporal, e reduz 
custos de doenças relacionadas 
ao estresse e à ansiedade, como 
a depressão, e ainda atua tera-
peuticamente nas disfunções 

Ioga no ambiente de trabalho
Ana Maria Esteves, que se tornou instrutora de hatha yoga voluntária e profissional para a comunidade universitária da UFRJ, descreve sua experiência

O que começou por reco-
mendação médica aca-
bou se tornando ofício e 

objeto de estudo para Ana Maria 
Esteves, ex-chefe de gabinete da 
Decania do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS). Atualmente é 
instrutora voluntária de hatha 
yoga no Setor de Humanização 
e Acolhimento (SHA) do CCS e 
profissional na modalidade no 
Espaço Saúde Sintufrj. 

Há 20 anos Ana pratica ioga, 
mas somente há dois começou 
a dar aulas. Às segundas e quar-
tas-feiras, das 13h30 às 14h30, 
ela ministra as aulas no hall do 
auditório Rodolpho Paulo Roc-
co (Quinhentão) para a comu-
nidade universitária, no subsolo 
do bloco K do CCS. 

Essa experiência a inspirou a 
apresentar na sexta edição do Se-
minário de Integração dos Téc-
nicos-Administrativos em Edu-
cação (Sintae) o pôster “Hatha 
Yoga no ambiente de trabalho e 
de estudo: saúde e qualidade de 
vida”. 

Histórico
Formada em Letras e pós-gra-

duada em Língua Portuguesa/
Visão Discursiva pelo Centro de Filo-
sofia e Ciências Humanas (CFCH), 

Aninha, como é conhecida pelos 
seus colegas de trabalho, é técni-
ca-administrativa desde 1994 na 
universidade. Iniciou sua carreira 
na instituição como chefe de ga-
binete da antiga Sub-Reitoria de 
Patrimônio e Finanças (SR-3), e 
cinco anos depois foi para a Deca-

nia do CCS, onde exerceu a mes-
ma função até dois meses atrás, 
quando pediu afastamento para 
se dedicar à docência voluntária 
de ioga na unidade.  

Ana conta que decidiu estudar 
e se tornar professora de hatha 
yoga quando achou que era hora 

de se aposentar da UFRJ. “Cheguei 
à conclusão de que não queria fi-
car parada em casa, como muitos 
fazem, quando me aposentasse. 
Então pensei: por que não investir 
profissionalmente numa ativi-
dade que me agrega tanto e que 
eu gosto e pratico há tantos anos? 

Devido a minha experiência, já 
substituía meus professores no 
estúdio onde pratico hatha yoga, 
e, por isso, fui incentivada por 
eles a fazer o curso de formação 
de instrutora da modalidade. Dois 
anos depois estava com o registro 
da Aliança da Yoga. 

 Postura corporal reduz custos de diversas doenças
hormonais. Pode ser praticada por 
pessoas de todas as faixas etárias, 
independentemente das limita-
ções físicas. 

A produtividade e a atenção 
no trabalho também apresentam 
melhorias gradativas em quem 
incorporou na sua rotina de vida 
a ioga. Foram esses benefícios ao 
corpo e à mente que acenderam 
em Aninha a vontade de se tornar 
uma profissional de hatha yoga e 

trazer a atividade para o ambien-
te da universidade. “Todos nós 
precisamos de cuidados e deve-
mos caminhar em direção à pro-
moção da saúde, evitando adoe-
cer. Trabalhar em paz conosco e 
com o nosso redor é imprescin-
dível para isso”, ensina a técnica-
-administrativa. 

Há mais de um ano Aninha 
é instrutora de hatha yoga tam-
bém no Espaço Saúde Sintufrj, às 

sextas-feiras, das 8h às 9h, e 
suas aulas são um sucesso. “As 
pessoas se sentem acolhidas. 
É uma troca de energia muito 
bacana”, disse, retribuindo o 
carinho dos colegas. Além da 
turma no Quinhentão, ela atua 
como voluntária na Paróquia 
Nossa Senhora da Ajuda, na 
Freguesia (Ilha do Governa-
dor), de segunda a quinta-fei-
ra, às 8h. 

INSTRUTORA em ação no Espaço Saúde. Ana Esteves pratica hatha yoga há 20 anos, e há dois começou a dar aulas

Foto: Renan Silva
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Santa Catarina, o estado 
que mais deu votos a Jair 
Bolsonaro (65% no primei-

ro turno e 76% no segundo), tam-
bém é a unidade da Federação 
campeã em violência domés-
tica, segundo o Anuário bra-
sileiro de segurança pública 
2018.

Embora a relação causa 
e efeito não seja automática 
e o dado não transforme toda 
a população catarinense em 
agressora de mulheres, é ines-
capável deixar de associar o fato 
à misoginia do presidente eleito 
(que um dia disse que não estu-
praria uma mulher porque ela 
não merecia). 

Os números superlativos 
com registros da violência con-
tra as mulheres no Brasil ga-
nharam visibilidade no curso 
da semana por causa do 25 de 
Novembro, data declarada pe-
las Nações Unidas como o Dia 

Brasil no 
ranking 
da violência 
contra a mulher
O Brasil ocupa a quinta posição em 
homicídios de mulheres entre 83 nações

Internacional da Não Violência 
contra a Mulher.

A data foi consagrada em 
homenagem às ativistas ir-
mãs Mirabal. Minerva, Patria 
e María Teresa foram brutal-
mente assassinadas por lutar 
contra a ditadura de Rafael 
Leónidas Trujillo, na Repúbli-
ca Dominicana.

No discurso de campanha, 
Jair Bolsonaro reafirmou suas 
posições de desprezo pela con-
dição feminina. Nas relações 
de trabalho, chegou a dizer que 
acha justo mulheres receberem 
menos que os homens.

Agressões por hora
Em 2016, segundo o Atlas 

da violência 2018, quase 
cinco mil brasileiras foram 
assassinadas no país. O Brasil 
ocupa a quinta posição em ho-
micídios de mulheres entre 83 
nações, aponta a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). De 
acordo com as estatísticas, uma 
em cada três mulheres sofre de 
violência doméstica. Em média, 
503 mulheres são agredidas fi-
sicamente por hora no país, in-
forma o Datafolha. 

No entanto, mais da me-
tade (52%) se cala e não pro-
cura ajuda. Os motivos vão 
desde vergonha, atendimento 
policial preconceituoso a medo 
do agressor. Apesar disso, só de 
denúncias oficiais foram re-
gistradas no primeiro semestre 
deste ano 73 mil pelo Ligue 180, 
a Central de Atendimento à Mu-
lher em Situação de Violência. 

Mortes
Uma mulher é morta a cada 

duas horas no Brasil. Segundo o 
Mapa da Violência 2015, en-
tre os anos 1980 e 2013, foram 
assassinadas 106.093 mulhe-
res no país, número que vem 

aumentando gradativamente a 
cada ano: de 3.851 em 2001 para 
4.762 em 2013, sendo que nesse 
último ano 27% dos assassinatos 
ocorreram no próprio domicílio 
das vítimas. 

Em 2016, 4.645 mulheres 
foram assassinadas no país, 
relata o Atlas da violência 
2018, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), e o 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FPSP). Isso represen-
ta uma taxa de 4,5 homicídios 
para cada 100 mil brasileiras. 
Em dez anos, houve um au-
mento de 6,4 % nos casos de 
assassinato de mulheres. 

Casos recentes de agressões 
e mortes repercutem em todo o 
país e colocam em pauta o de-
bate em torno da violência de 
gênero. O agressor e assassino 
geralmente é uma pessoa próxi-
ma à vítima, como marido ou 
namorado.
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Maria da 
Penha   

Em vigor desde 
2006, a Lei Maria da 
Penha foi a primeira 
ação afirmativa do país, 
no âmbito da Justiça, 
no combate à violência 
contra a mulher, e foi  
assinada no governo do 
presidente Lula. A lei, 
inclusive, classifica os 
tipos de violência a que 
a mulher é submetida: 
física, moral, psicológi-
ca, sexual e cárcere pri-
vado. A segunda ação 
foi a Lei do Feminicídio, 
promulgada pela ex-
-presidente Dilma Rou-
seff em março de 2015 
– que julga assassinatos 
cujas motivações envol-
vem o fato de a vítima 
ser mulher. 

As leis ajudaram as 
mulheres a tomar co-
ragem para denunciar 
a violência, mas ainda 
são insuficientes para 
impedir que vidas de 
mulheres sejam tiradas 
de forma brutal. Por 
isso, aprimorar os me-
canismos de combate 
está na ordem do dia.DENUNCIE! PROCURE AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS.
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