
Dia Internacional 
da Mulher
8 de Março

Os sindicatos filiados à CUT no 
Rio de Janeiro comemoraram a data 
atendendo ao chamado da Secretaria 
da Mulher Trabalhadora da CUT-RJ 
para participar da panfletagem na 
Central do Brasil. Foram distribuídos 
boletins e jornais com informações de 
interesse de todas as trabalhadoras, 
assim como exemplares da cartilha da 
Lei Maria da Penha. As coordenadoras 
do Sintufrj Alzira Trindade e Gloria 
Pagano participaram da atividade.   

Os sindicatos atenderam à convocatória da Federação e 
enviaram caravaneiros à marcha, a primeira manifestação 
pública contra a ameaça do governo de não cumprir o acordo 
de greve. A resposta a essa atitude leviana do governo  foi o 
principal ponto da pauta da plenária nacional da Fasubra que 
começou no dia 8 e terminou no domingo, 10. A próxima edi-
ção do Jornal do Sintufrj trará todas as informações. Página 3
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Fasubra mobiliza a categoria no país  
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DOIS PONTOS

No dia 28 de fevereiro, o Con-
selho Universitário (Consuni) 
aprovou, por 31 votos, a criação 
do Núcleo Interdisciplinar para o 
Desenvolvimento Social (Nides) 
como órgão suplementar do Cen-
tro de Tecnologia. A conquista foi 
festejada pelos trabalhadores que 
participam dos vários programas 
do Núcleo e assistiam à reunião. 
Sidney Lianza, coordenador de 
Extensão do Centro de Tecnologia 
(CT) e do Núcleo de Solidariedade 
Técnica (Soltec), lembrou que o 
Nides foi proposto inicialmente 
pelo ex-reitor Aloísio Teixeira, 
em 2007.   

O Nides tem o objetivo de 
agregar grupos que desenvolvem 
projetos de extensão voltados para 
o desenvolvimento social. Tem 
perfil interdisciplinar e hoje em 

A Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical 
convida todos para participar nesta segunda-feira, 11, às 18h, no 
salão nobre do IFCS (Largo de São Francisco), da aula inaugural 
dos Cursos Pré-Vestibulares do Sintufrj e Samora Machel.  

Aula inaugural dos CPVs

Todas as quartas-feiras, das 15h às 17h, o Grupo dos Alcoó-
licos Anônimos da Cidade Universitária se reúne na subsede do 
Sintufrj, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). 

Alcoólicos Anônimos

Na terça-feira, dia 26 de março, às 10h, no Espaço Cultural 
do Sintufrj, a Coordenação de Aposentados e Pensionistas realiza 
a primeira reunião de trabalho do ano. Todos os aposentados 
técnicos-administrativos estão convidados. Participe!

Reunião dos aposentados

Dia 12 de março, terça-feira, às 11h, será realizada mais uma 
reunião de organização para o Encontro Nacional dos Motoristas 
das Ifes. Local: Garagem da UFRJ, na Cidade Universitária.

Encontro dos Motoristas das Ifes

A edição do Jornal do Sintufrj 1017 também valeu para o período 
de 18/2 a 24/2.

Aviso importante 

om grande pesar, a Central 
Única dos Trabalhadores 
lamenta a morte do presi-

dente da Venezuela, Hugo Chávez, 
que faleceu na terça-feira, dia 5, 
aos 58 anos, vítima de complica-

ções causadas por um 
câncer na região 

pélvica.
Da mesma 

forma que lu-
tou para ver sua 
pátria livre de 
governos saque-

adores, que a 
d e s t i n a -

vam a 

CUT de luto com morte de Chávez
Mundo perde um grande líder comprometido com o povo
PRESIDENTE VENEZUELANO DEIXA LEGADO DE DEFESA DOS POBRES E AMOR POR SUA PÁTRIA E PELA AMÉRICA LATINA

uma realidade de elites enrique-
cidas pelo petróleo e uma popu-
lação majoritariamente miserável, 
comandante Chávez enfrentou a 
doença para continuar a liderar 
seu povo.

Seu legado e o recado de que 
é possível acreditar num mundo 
justo e igualitário permanecem. 
Certamente, a América Latina que 
queremos, socialista, solidária, 
integrada, não avançaria como 
avançou nos últimos anos não 
fosse a contribuição do homem 
que sempre teve como referência 
Simón Bolívar, responsável por 
tornar a Venezuela independente 
dos espanhóis. 

Em seu governo, Chávez de-
monstrou que é possível crescer 
combatendo a miséria e privile-
giando o povo: os venezuelanos 
abaixo da linha da pobreza eram 
quase metade da população e 

passaram para 27,8% durante seu 
governo. A taxa de mortalidade 
infantil diminuiu de 27 para 14 
por mil habitantes. O acesso à 
água potável subiu de 80% a 92% 
da população e o consumo de 
alimentos cresceu 170%.

A taxa de escolaridade cresceu 
de 40% para 60% e, de acordo com 
a Unesco, o país também ficou livre 
do analfabetismo.

Como em qualquer revolução, 
o comandante bolivariano cole-
cionou desafetos conservadores, 
especialmente a velha mídia, 
inclusive brasileira, que sempre o 
considerava um ditador. Os meios 
de comunicação não citavam, 
contudo, que Chávez participou 
de 14 eleições e referendos, saindo 
vencedor em todos eles.

A última, em outubro de 2012, 
com 54,42% dos votos. Mas dessa 
vez o líder bolivariano nem sequer 

pôde ascender ao cargo que ocu-
pava desde 1999 e que assumiria 
pela quarta vez.

A morte de Hugo Chávez nos 
deixa mais carentes de líderes que 
sonham e praticam o que pregam. 
Sua jornada, porém, certamente 
inspirará muitos outros sonha-
dores.

Obrigado, comandante  
“Por Cristo, o maior socialista 

da história, por todos os feridos, por 
todo o amor, por todas as esperan-
ças que serão realizadas por essa 
maravilhosa Constituição, mesmo 
que custe minha vida. Pátria, so-
cialismo ou morte!” (Chávez, ao 
iniciar novo mandato presidencial, 
em 2007).

Direção Executiva da CUT                  

C

O Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores em Embaixadas, 
Consulados, Organismos Interna-
cionais e Empregados que Laboram 
para Estado Estrangeiro ou para 
Membros do Corpo Diplomático 
Estrangeiro no Brasil (Sindnações), 
entidade filiada  à CUT, conquistou 
um direito até então inédito para 
as trabalhadoras, durante a nego-

Sindnações conquista licença-
maternidade de oito meses 

ciação do acordo coletivo com a 
Embaixada do Reino Unido.

Segundo o que foi negociado 
com a representação britânica em 
Brasília, as trabalhadoras gestantes 
terão direito a oito meses de licença- 
maternidade. Desse total, 180 dias 
serão de licença integral e mais dois 
meses, subsequentes ao retorno, 
trabalhando meio período.

Para os dirigentes do Sindna-
ções, além de uma grande vitória 
por todo o trabalho realizado 
junto à embaixada, “não somen-
te a família da gestante ganhará 
com a licença-maternidade de 
oito meses. A sociedade ganha-
rá, pois teremos crianças mais 
felizes, saudáveis e mais bem 
preparadas para a vida”.

Nides é institucionalizado 
dia agrega as atividades do Soltec, 
Núcleo Interdisciplinar UFRJMar,  
Laboratório de Fontes Alternativas 
de Energia (Lafae) e Laboratório 
de Informática para Educação 
(Lipe), mas abre a possibilidade 
de agregar iniciativas de outras 
unidades e Centros.

Até a aprovação no Consuni, o 
Nides não era institucionalizado, e 
a decisão o consolida como órgão 
interdisciplinar de fato. “Não se 
trata de uma nova unidade, mas 
sim de um vetor aglutinador de 
grupos, laboratórios, professores 
e estudantes interessados em 
fortalecer a atuação do CT frente 
ao desenvolvimento social, ecolo-
gicamente prudente. Um núcleo 
que pode contar com a colabo-
ração de professores, técnicos e 
estudantes dos diversos departa-

mentos e dos diversos programas, 
sem que para isso tenha de sair 
da sua lotação original”, explica 
Sidney Lianza.

Objetivos do Nides
O Nides aglutina 23 programas 

e projetos. Reúne 13 professores, 
18 técnicos-administrativos, 127 
pesquisadores, 49 graduandos, 4 
professores externos, 17 doutores, 
16 doutorandos, 9 mestres e 9 
mestrandos. O grupo já produziu 
mais de 100 artigos e três livros 
publicados em 2012. 

Entre as muitas tarefas do 
Nides, destacamos: realizar pes-
quisas, assessorar movimentos 
sociais e poder público no intuito 
de construção de políticas públi-
cas e formar professores para o 
ensino técnico.
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Marcha Lilás reúne centenas pelo 
cumprimento do acordo de greve

COM muita disposição, os técnicos-administrativos de todo 
o país marcharam em Brasília em defesa de seus direitos

Fotos: FASUBRA

movimento

Os técnicos-administrativos 
das universidades tomaram as 
ruas de Brasília para pressionar 
pelo cumprimento integral do 
acordo de greve. A manifestação, 
denominada Marcha Lilás, em 
homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, realizada na manhã de 
quinta-feira, 7 de março, reuniu 
cerca de mil militantes represen-
tando 28 entidades. O Sintufrj 
participou com 90 companheiros. 

Esta foi a primeira manifes-
tação conjunta dos trabalhadores 
das universidades federais este ano, 
e demonstrou a disposição de luta e 
a capacidade de mobilização para 
os enfrentamentos necessários 
para a defesa do acordo de greve. 
Dois documentos foram protoco-
lados pela Fasubra no Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) e no MEC reivin-
dicando discussão sobre a ameaça 
de descumprimento do acordo.

“Essa marcha foi importante 
porque mostrou que a categoria 
está organizada para atender 
ao chamado da Fasubra. Houve 
uma expressiva participação dos 
trabalhadores e de seus sindicatos. 
E nessa primeira manifestação o 
foco foi o cumprimento integral do 
acordo, pois o governo quer deixar 
os aposentados e pensionistas de 
fora”, declarou o coordenador-

geral do Sintufrj e dirigente da 
Fasubra, Francisco de Assis.

Como já noticiado, o governo 
quer excluir os aposentados do 

acordo de greve ao se negar a 
incluir na Nota Técnica de orienta-
ção aos RHs das Ifes o recebimento 
dos incentivos de Capacitação e 
Qualificação àqueles que fizeram 
os cursos quando estavam na ativa. 
A Fasubra vem informando e reali-
zando um trabalho de organização 
da categoria para mostrar força e 
forçar o governo a cumprir inte-
gralmente o acordo de greve. Este 
acordo foi resultado de exaustivas 
negociações que pôs fim à greve 
em 2012, mas  não se discutiu a 
quebra da paridade entre ativos, 
aposentados e pensionistas. 

Marcha
Para a marcha, os carava-

neiros concentraram-se no pátio 
da Catedral de Brasília saindo 
em passeata pela Esplanada dos 
Ministérios até a porta do MPOG. 
Lá permaneceram até a entrega 
do documento pela direção na-
cional da Fasubra solicitando 
audiência com o secretário de 
Relações de Trabalho, Sérgio 
Mendonça, para tratar do acordo 
e das demandas apresentadas nos 
grupos de trabalho.

Do MPOG os caravaneiros 
seguiram para o MEC, onde foi pro-
tocolado documento com o mesmo 
teor direcionado ao ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante. A 

Como era esperado, a Marcha 
da Classe Trabalhadora reuniu 
cerca de 50 mil pessoas na quarta-
feira, 6, em Brasília, e novamente 
a iniciativa da CUT e de outras 
centrais sindicais, entre elas a 
CTB, fez história: a manifestação 
terminou com a presidenta Dilma 
Rousseff assinando o decreto que 
regulamenta a Convenção 151 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que prevê a nego-
ciação coletiva para os servidores 
públicos.  

Representantes das centrais 
sindicais foram recebidos em audi-
ência pela presidenta da República 
e pelo ministro do Trabalho, Leonel 
Brizola. O presidente e o secretário-
geral da CUT, Vagner Freitas e 
Sérgio Nobre, disseram que Dilma 

7ª Marcha da Classe Trabalhadora foi um sucesso
Unidade das centrais sindicais e dos movimentos sociais obriga o governo a começar a 
considerar algumas das reivindicações e bandeiras de lutas históricas dos trabalhadores 

Rousseff pediu o engajamento 
dos trabalhadores para garantir 
que os recursos dos royalties do 
pré-sal sejam direcionados para 
a educação. 

Um dos itens da pauta de 

reivindicações entregue pelas 
centrais sindicais ao governo 
consiste na destinação de 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
que totaliza toda a riqueza 
produzida pelo país, para in-

vestimentos na educação pú-
blica.  Segundo Vagner Freitas, 
o governo se comprometeu a 
discutir a Convenção 151 e duas 
das principais reivindicações da 
pauta: a redução da jornada de 

trabalho para 40 horas semanais 
sem redução do salário e o fim 
do Fator Previdenciário. 

Quanto à regulamentação 
da Convenção 158, que proíbe a 
demissão imotivada de trabalha-
dores, informou que a presidenta 
disse com todas as letras “que a 
rotatividade atrapalha o país. 
Atrapalha, inclusive, empre-
sários sérios”. O presidente da 
CUT está otimista, pois acredita 
que haverá negociação em torno 
desses temas. 

A presidenta também se 
comprometeu a acelerar a 
reforma agrária, não apenas 
doando terras, mas assegurando 
condições de trabalho aos agri-
cultores do campo, com apoio e 
programas sociais.   

marcha foi encerrada por volta do 
meio-dia. 

Sintufrj no Congresso
Depois da marcha, por volta 

das 14h, a delegação do Sintufrj 
foi ao Congresso Nacional para 
pedir apoio aos parlamentares, 
principalmente da bancada do Rio 
de Janeiro, e denunciar a atitude 
do secretário Sérgio Mendonça, 
que ameaça descumprir o acordo 
firmado com os trabalhadores. Os 
companheiros também pediram 
apoio aos parlamentares para 
normatização da Convenção 151 
da OIT sob a ótica dos trabalha-
dores, pois o governo jogou para o 
Congresso a tarefa de regulamentar 
as diretrizes da 151. 

Outra reivindicação feita aos 
parlamentares pelos trabalhadores 
da UFRJ  foi referente à Proposta de 
Emenda Constitucional da Ascen-
são Funcional, que está parada no 
Congresso Nacional. A PEC, que 
prevê a possibilidade de ascen-
são funcional para os servidores 
públicos, é uma bandeira antiga 
da Fasubra. A deputada federal 
Andreia Zito (PSDB-RJ) tem um 
pedido de desarquivamento da PEC 
e abertura de Comissão Especial 
para reiniciar sua tramitação. Mas 
para a PEC ser aceita é necessária 
muita mobilização dos servidores.
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ANA Paula: “As pessoas têm que ter mais sensibilidade e amor”

PERFIL

na Paula Candido, téc-
nica de enfermagem, 
18 anos no Instituto de 

Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG), começou 
a trabalhar muito jovem, aos 15 
anos. Era filha única e o esteio 
da família. Embora sonhasse em 
cursar medicina, as dificuldades a 
impediram de ir além do segundo 
grau e do curso de auxiliar de en-
fermagem na Escola de Servidores 
do Estado. 

Depois de 26 anos de trabalho 
no Hospital Municipal Nossa Se-
nhora do Loreto, se aposentou, mas 
continuou na ativa no IPPMG. No 
instituto, trabalhou por sete anos 
no turno da noite na enfermaria e 
há quase 11anos atende no ambu-
latório de crianças e adolescentes.

“Eu gosto do meu trabalho, 
porque as crianças estão sempre 
com um sorriso no rosto, às vezes 
até mesmo quando passam por 
procedimentos dolorosos. Elas 
até choram, mas não guardam 
rancor”, afirma. 

A luta das mulheres pobres
As histórias que Ana Paula 

“Meu sonho é ver uma mulher reitora da UFRJ”
eane Callegario, 58 anos, 
é uma das trabalhadoras 
da UFRJ feliz e realizada. 

Mulher batalhadora que dá muito 
valor à universidade e a seu traba-
lho, que lhe proporcionou tudo na 
vida. “A UFRJ me deu oportunida-
de de fazer coisas boas para minha 
família. Me proporcionou tudo, 
por isso não admito que falem 
mal da universidade”, declara. 

Ao falar sobre sua trajetória na 
universidade, a assistente admi-
nistrativa, que entrou na institui-
ção há 27 anos para trabalhar no 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto (INDC) e durante 12 anos 
chefiou o Departamento de Pes-
soal do hospital, lembra de duas 
trabalhadoras da universidade 
que merecem ser homenageadas. 

“Não sabia nada de recursos 
humanos. Fui fazer um curso 
na Reitoria e Josete Lima deu 
uma grande contribuição para 
nos ajudar a montar o setor de 
recursos humanos nas unidades. 
Por isso, faço questão de fazer 
menção a ela, e também a Gil 
(Gildélia Oliveira), que sempre 
esteve à disposição para o que 
precisássemos”, afirma.

O trabalho de Jeane no Depar-
tamento de Pessoal do Deolindo 
Couto resultou no convite da 
diretora da Divisão Médica, Vera 
Monteiro, que precisava de al-

guém com sua competência para 
lhe dar suporte no setor. Isso foi 
em 2009 e onde Jeane até hoje se 
encontra trabalhando.

Assédio moral 
Jeane Callegario afirma que o 

que precisa ser denunciado pelas 

mulheres na UFRJ é o assédio 
moral. “Nós na UFRJ precisamos 
fazer algo para tentar banir o 
assédio moral. É muito ruim. 
Nosso Sindicato deveria ter uma 
coordenação específica para tra-
tar disso”, reivindica. 

Jeane também defende que as 

mulheres precisam ter mais cora-
gem para fazer valer seus direitos: 
“Salarialmente, por exemplo, a 
discriminação continua”.

Casada, três filhos e dois ne-
tos, Jeane é uma mulher alegre, 
sociável, que faz doces e organiza 
festas como ninguém. Seu maior 

orgulho sobre as conquistas das 
mulheres está relacionado ao que 
elas alcançaram profissional-
mente: “São delegadas, médicas, 
presidente da República”.  E tem 
um sonho que espera ainda ver 
realizado: “Meu sonho é ver uma 
mulher reitora da UFRJ”.

“Nós na UFRJ preci-

samos fazer algo para 

tentar banir o assédio 

moral. É muito ruim. 

Nosso Sindicato deve-

ria ter uma coorde-

nação específica para 

tratar disso”

J

“É preciso educação, informação e planejamento familiar”
testemunha no seu cotidiano de 
trabalho não são nada fáceis. 
“Agora mesmo uma senhorinha, 
bisavó, veio de São Gonçalo com 
uma criança, mas os números 
tinham acabado. Ela tem uma 
ferida na perna, vive com curativos 
e já não era mais para estar vindo 
aqui acompanhando o bisneto. 
Então eu decidi que tinha que 
fazer alguma coisa por ela e con-
segui que fosse atendida”, conta, 
sentindo-se aliviada.  

 Ela garante que nunca sofreu 
qualquer tipo de discriminação 
no trabalho na UFRJ, até porque 
a maioria dos profissionais da en-
fermagem no ambulatório é for-
mada por mulheres. No IPPMG, 
garante Ana Paula, ao contrário, 
o sexo feminino está sempre em 
evidência, destacando-se princi-
palmente na pesquisa.

Ela, afirma que compartilha 
com as mães das crianças aten-
didas no hospital as dificuldades 
que enfrentam no dia a dia por 
serem mulheres. Na maioria das 
vezes são as mães que se sacri-
ficam para levar seus filhos ao 
hospital. “São poucos os homens 

que acompanham os filhos, tro-
cam fraldas, dão comida. Outros, 
quando levam, demonstram que 
estão ali a contragosto”, observa.      

Quando trabalhou no Hospi-
tal Nossa Senhora do Loreto, que 
trata de lábio leporino, Ana Paula 
disse que conheceu muitas famí-
lias abandonadas pelo homem, 
porque era comum atribuírem a 
culpa do “defeito” à mãe.  

Os motoristas de ambulância 
de outras cidades também ficam 
impacientes e ameaçam ir em-
bora sem os pacientes, afirma. A 
técnica de enfermagem lembra 
também de outras situações hu-
milhantes e penosas pelas quais 
passam algumas mães para que 
o filho seja tratado no IPPMG. E 
cita o caso de uma mãe que saiu 
de casa com a filha às 2h30 da 
manhã e só foi atendida às 13h30. 
“É um sofrimento. A menina ti-
nha 5 ou 6 anos. Muitas vezes elas 
não têm o que comer ou 
beber”, lamenta. 

Sem querer, Ana 
Paula vai revelando 
um pouco da realidade 
da mulher que vive 

no limite da linha da pobreza 
no Rio de Janeiro. São casos 
que envolvem mães e filhas, 
a maioria levadas à clínica de 
adolescentes. “Os profissionais 
orientam os pacientes, mas há 
pessoas que chegam aqui já em 
estágio adiantado da doen-
ça, como foi o caso de 
uma garota com uma 
séria doença venérea. 
Ela não tinha nem 
noção do que estava 
acontecendo com 
ela”, diz, lamentando 
também pela sorte 
de outra menina, 
com 12 anos e 
já grávida.

 “O que 
precisa mu-
dar na so-
c i e d a -
d e ? 

As pessoas têm que ter mais 
sensibilidade e amor. Mas tam-
bém é preciso investimento em 
educação, haver planejamento 
familiar e esclarecer a juven-
tude. E a mulher tem mesmo é 

que continuar lutando 
para ocupar seu 

espaço na socie-
dade”, opina 
Ana Paula. 

A

JEANE Callegario: uma trabalhadora feliz e realizada

Fotos: Emanuel Marinho
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A assistente social Terezinha Ra-
mos, chefe da Seção de Programas 
Especiais da DVST, apresentou um 
estudo realizado pela enfermeira 
Liany Brites, responsável técnica 
pela Unidade de Inovação Social em 
Saúde do Trabalhador, sobre o perfil 
da aposentadoria por invalidez na 
UFRJ entre 2000 e 2010.

Mulher é maioria na UFRJ
E também em cargos de chefia. Mesmo assim, o machismo está presente nas relações
de poder, principalmente nas instâncias superiores de decisão na universidade 

Pesquisadora chama atenção para os dados da violência 

Em cARgoS DE chEFIA
mulheres: 643 
homens: 620 
50,9% são servidoras

“A mulher na UFRJ e na 
sociedade” foi o tema do debate 
promovido pela Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) em comemoração 
ao Dia Internacional da mulher – 
8 de março. o evento foi realizado 
na quarta-feira, 6, no auditório 
Archimedes memória, cidade 
Universitária. 

Atuaram como palestrantes 
maria Tereza cunha Ramos 
(Teca), coordenadora de gestão 
de Pessoas da PR-4; Terezinha Ra-
mos, chefe da Seção de Programas 
Especiais da Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST); Anna maria 
Bárbara Pinheiro, pesquisadora 
do Laboratório de Estudos de 
gênero do Instituto de Filosofia e 

Quantitativo de servidores por categoria e sexo
ciências Sociais (IFcS) e maria-
gloria Pagano, coordenadora de 
comunicação do Sintufrj.

o superintendente de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, explicou que 
a intenção da PR-4 é consolidar 
no calendário oficial da UFRJ datas 
importantes, como 8 de março, Dia 
do Trabalhador e Dia do Servidor 
Público, a partir de realização de 
atividades como aquela. No final 
dos debates, a PR-4 comprometeu-
se a organizar  um seminário para 
aprofundar as discussões sobre 
gênero com o objetivo de formular 
políticas de pessoal para o segmento.

Na UFRJ, elas mandam
Teca expôs o resultado do 

estudo comparativo que fez entre 
o mercado de trabalho no Brasil 
– “predominantemente masculi-
no” – e a realidade na UFRJ: “Na 
universidade temos um perfil bem 
diferenciado. As mulheres sempre 
estiveram em número um pouco 
superior”. 

E se em geral os homens pre-
dominam nos cargos de chefia, na 
UFRJ as mulheres são maioria no 
comando das tarefas. A PR-4 é um 
exemplo, diz ela, apresentando os 
números de pessoal na universidade: 

Ao todo são 6.808 trabalhado-
res do sexo feminino e 6.438 do 
sexo masculino. ou seja, 51,3% da 
força de trabalho na instituição é 
constituída de mulheres.   

os dados, coletados nos livros 
da DVST, informam que ocorreram 
556 aposentadorias por invalidez 
no período: 57%  mulheres e 43% 
homens. A grande maioria (82%) 
encontrava-se na faixa etária entre 
18 a 35 anos. Entre as causas das 
aposentadorias, 25,7% foram por 
transtornos mentais; 15,6% por 

neoplasias malignas; 14,6% por 
doenças do aparelho circulatório e 
14% por doenças osteomusculares.

Na UFRJ, indica o estudo, as 
mulheres tendem a se aposentar 
mais por transtornos psíquicos 
– e um dos motivos apontados é 
a dupla jornada – e por doenças 
osteomusculares, atribuídas não só 

Anna maria Bárbara Pinheiro, 
pesquisadora do IFcS e estudiosa 
da questão de gênero na imprensa 
sensacionalista, complementou 
a informação sobre o Dia Inter-
nacional da mulher: “A data foi 
proposta por clara Zetkin, em 1910, 
no II congresso Internacional de 
mulheres Socialistas, e o incêndio 
de 1911na fábrica em Nova York se 
deu pela absoluta falta de condições 
de trabalho: morreram 146 pessoas. 
A maioria mulheres. Por isso a data 
foi associada a este incêndio”.

Ela reconhece que houve mu-
danças na sociedade em relação 
às mulheres, como a conquista da 
Lei maria da Penha e avanços em 

termos de direitos políticos – há 
inclusive uma mulher presidente 
da República. mas em relação à 
violência contra a mulher não é 
bem assim.

Segundo a pesquisadora, os 
dados fornecidos pela Segurança 
Pública não são muito confiáveis. 
“Não temos como dizer se a vio-
lência contra a mulher aumentou 
ou não porque os dados oficiais 
não são seguros. Trabalho com 
os discursos vinculados na mídia 
em geral e constatei que houve 
grandes mudanças no discurso 
sobre a violência contra a mulher 
nos últimos anos. o assassino de 
Ângela Diniz, seu parceiro Doca 

Street, foi inocentado por conta 
do discurso que culpa a vítima. 
hoje esse discurso está cada vez 
mais difícil de ser usado”, afirmou. 

Anna maria considerou im-
portante a existência de grupos 
que atuam nesta área na UFRJ, 
como o centro de Referência de 
mulheres da maré – carminha 
Rosa (cRmm-cR), que funciona 
com uma equipe multiprofissional 
formada por assistentes sociais, 
psicólogos e advogados. Uma 
prestação de serviço que em breve 
será ampliada com a inauguração 
das novas instalações dentro do 
campus do Fundão e o início em 
abril do curso de pós-graduação 

lato sensu com residência multi-
profissional de pessoas que traba-
lham com atenção à mulher. outra 
importante contribuição da uni-
versidade é o projeto de extensão 
da Faculdade Nacional de Direito, 
que atende às vítimas de violência, 
informou a pesquisadora.

É preciso avançar
maria gloria Pagano, coorde-

nadora de comunicação Sindical 
do Sintufrj, argumentou que, 
embora se tenha avançado muito, 
as mulheres precisam conquistar 
mais espaços na sociedade. A 
sindicalista falou sobre o trabalho 
que o Sindicato realiza com os 

aposentados, que, como mostrou 
a pesquisa da DVST, “precisam de 
muita atenção”.

A sindicalista defendeu melho-
res condições de trabalho para que 
as mulheres tenham qualidade de 
vida no trabalho, onde passam a 
maior parte do tempo. “houve 
avanços do século XIX para cá, 
mas é preciso avançar ainda mais. 
conquistamos a Lei maria da Pe-
nha, mas há muita omissão em 
aplicá-la, em função das ameaças 
que as vítimas de violência sofrem. 
Por isso precisamos trabalhar e 
lutar para multiplicar as nossas 
conquistas nesta sociedade ma-
chista”, afirmou.  

à jornada de trabalho, mas tam-
bém a processos de organização 
de trabalho.

o levantamento apontou o 
adoecimento em uma faixa etá-
ria muito produtiva e que se não 
houver um trabalho intenso de 
promoção e prevenção em saúde 
do trabalhador vão prosseguir cres-

centes as estatísticas. Ela informou 
que a UFRJ criou um comitê técni-
co e acadêmico para a construção 
de um novo modelo de intervenção 
em saúde do trabalhador com 
base no perfil da UFRJ. o piloto já 
está em execução na decania do 
centro de ciências matemáticas e 
da Natureza (ccmN).

ANNA Maria Pinheiro MARIA Gloria Pagano MARIA Tereza Ramos TEREZINHA Ramos

Docentes do
ensino básico,

técnico 
e tecnológico

67
21

Docentes
magistério 

superior

1.713
2.029

Sexo

Feminino 
masculino  

Técnico-
administrativos

5.028
4.388

NA PR-4
mulheres: 189 
homens: 143 
56,9% são servidoras
23 mulheres estão em cargo de chefia 
e homens são 18, isto é, 56,1% são 
servidoras 

Fotos: Emanuel Marinho

8 de março
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CATEGORIAS

 A marca do 32º Congresso do 
Andes-SN (Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino 
Superior) foi o entusiasmo e a dis-
posição em unificar as lutas com 
diferentes setores sindicais e movi-
mentos sociais. Representantes da 
Fasubra, CSP-Conlutas, Sinasefe, 
CFSS, Frente Nacional contra a 
Privatização da Saúde, Anel, DCE 
Mário Prata, MTST e Sepe/RJ 
participaram da mesa de abertura 
do evento, realizado entre 4 e 9 de 
março no auditório (Roxinho) do 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN). 

Nos discursos, as entidades 
reconheceram o papel do Andes-SN 
na construção da unidade da classe 
trabalhadora e o protagonismo da 
entidade na greve dos servidores 

Sindicato se reúne com profissionais da Coppe
Direção dá explicações sobre ações judiciais e recebe documento dos funcionários 
denunciando atitude discriminatória do MEC e desrespeito à carreira dos TAEs

A direção do Sintufrj reuniu-
se, na terça-feira, 5 de março, 
com os funcionários da Coppe 
para tratar de suas demandas. 
As principais questões levantadas 
pelos trabalhadores foram sobre 
as ações judiciais e o impedi-
mento, pelo MEC, de os técnicos-
administrativos coordenarem 
projetos de extensão. 

A esta reunião, realizada no 
auditório G-22, compareceram 
a coordenadora-geral Alzira 
Trindade e a assessora jurídica 
da direção,  Juliana Bauly. O 
Sindicato volta a se reunir com o 
pessoal da Coppe no dia 5 de abril 
para dar mais explicações sobre 
as ações judiciais. As dúvidas são 
muitas, e dessa vez só foi possível 
esclarecer os questionamentos 
sobre a ação dos 3,17%.

Explicações jurídicas
Vários funcionários expuseram 

sua insatisfação com o tratamento 
dado às ações coletivas. A maioria 
tinha muitas dúvidas e cobrou 
explicações da direção sindical. 
Os esclarecimentos técnicos fo-
ram dados pela advogada, que 
relembrou a origem dos 3,17% e os 
muitos caminhos que o processo 
já percorreu na Justiça.  

Segundo Juliana, parte dos 
problemas que os 3,17% enfrentou 
foi causada pelo fato de as pessoas 
terem ajuizado duas ações: uma 
coletiva pelo Sindicato e outra 
particular. A advogada explicou 
ainda que com o reconhecimento, 
pelo juiz, do cálculo apresentado 
e a exclusão das pessoas que 
já receberam, as ações foram 
individualizadas e divididas em 

Na abertura da reunião foi lido o documento dos funcionários da 
Coppe denunciando que o MEC está autorizando somente os docentes 
a coordenar projetos de extensão. O texto acusa a contradição do 
ministério, na medida em que o próprio plano de carreira dos técnicos-
administrativos prevê mecanismos que possibilitam a coordenação de 
projetos, como também as próprias agências de fomento, como Capes 
e CNPq, não imporem nenhum impedimento. 

Ficou acertado que a questão será encaminhada oficialmente ao 
Sindicato, à Pró-Reitoria de Extensão e ao Conselho Universitário.

Documento cobra solução para 
coordenação de projetos

TÉCNICOS-administrativos ouvem com atenção explicações sobre a ação dos 3,17%

Educação de qualidade para todos 
Congresso do Andes-SN reafirma defesa do caráter público e gratuito da educação

federais em 2012. Mais de 500 
pessoas, vindas de todos os cantos 
do Brasil, estiveram presentes ao 
congresso. As plenárias definiram 
a centralidade da luta do Sindicato 
Nacional e de suas Seções Sindicais 
para o ano de 2013. “A defesa 
do caráter público e gratuito da 
educação, condições de trabalho, 
salários dignos e carreira para os 
docentes, ampliando a organiza-
ção da categoria e a unidade clas-
sista dos trabalhadores”, aponta a 
resolução aprovada.

 A presidente do Andes-SN, 
Marinalva Oliveira, ressaltou 
o ganho político do Sindicato 
Nacional, conquistado durante 
a greve de 2012, sendo identifi-
cado como o legítimo represen-
tante da categoria docente em 

todo o país. Em função disso, 
a tarefa prioritária é fortalecer 
o sindicato para enfrentar os 
desafios postos na conjuntura, 
tendo em vista que o abandono 
das políticas sociais e a retirada 
de direitos dos trabalhadores 
continuam pautando as ações 
do governo federal, avançando 
contra a educação e a saúde 
pública. 

Marcha e ato 
 Os congressistas ao longo 

da semana realizaram algumas 
atividades. Na terça-feira, 5, 
participaram da Marcha em 
Defesa da Educação Pública 
no Centro do Rio de Janeiro 
ao lado de quase outros cinco 
mil manifestantes. Na quinta-

feira, 7, pela manhã, também 
participaram do Ato em Defesa 
dos Hospitais Universitários e 
contra a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh) 
em frente à entrada do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF).

MARINALVA discursa na abertura do evento 

Foto: Emanuel Marinho

Foto: Marco Fernandes 

pequenos grupos para facilitar o 
recebimento. E acrescentou que 
faltam 1.900 ações por ajuizar, mas 
o Sindicato irá retomar a execução 
dos 3,17%. 

Compromisso de campanha
A coordenadora-geral Alzira 

Trindade informou que a nova 
diretoria esta avaliando os en-
caminhamentos dados às ações 
judiciais até agora para ver qual 
a melhor forma de conduzi-las 
daqui para a frente. Por essa 
razão foi retirado da página 
do Sindicato, na internet, o 
link para acompanhamento da 
tramitação dos processos pelos 
sindicalizados. Mas adiantou 
que em breve as informações 
estarão disponíveis novamente, 
a começar pelas ações dos 3,17%.

Alzira afirmou que foi um 
compromisso de campanha dessa 
direção a discussão das ações 
judiciais com a categoria, e isso 
começa a ser feito. A dirigente 
explicou que as ações coletivas são 
uma forma de fortalecer e legiti-
mar a entidade representativa dos 

trabalhadores, mas isso tem seu 
ônus nos embates com o governo 
para o pagamento do que é devido 
aos trabalhadores. “Ainda mais se 
tratando de uma categoria que re-
úne mais de 10 mil sindicalizados 
numa das maiores universidades 
federais do país”.

EDUARDO Nazareth, Alzira Trindade e Juliana Bauly
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Movimento em defesa dos 
HUs, na UFRJ, exige a apresen-
tação dos diagnósticos das uni-
dades de saúde feitos pela Ebserh.

Esse foi um dos principais 
questionamentos dos partici-
pantes da reunião realizada na 
terça-feira, 5, no auditório Alice 
Rosa do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HU-
CFF) e organizada por médicos 
e professores da unidade e da 
Faculdade de Medicina, com o 
objetivo de ampliar o debate sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). O grupo 
tem se reunido regularmente, 
agora com a participação do Sin-
tufrj, Adufrj e da Frente de Luta 
em Defesa dos Hospitais da UFRJ.

O médico Eduardo Cortes 

“Onde está o diagnóstico sobre os hospitais?

esclareceu que, ao contrário do 
que tem sido anunciado, o Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) não 
aprovou a Ebserh: “O Conselho de 
Centro aprovou apenas a abertura 
de negociação do contrato, decisão 
que é preciso ser rediscutida à 
luz dos novos acontecimentos: as 
ações de inconstitucionalidade e a 
mobilização da sociedade”.

Segundo Cortes, é um absurdo 
uma instituição da dimensão da 
UFRJ se declarar incompetente 
para gerir seus hospitais. Ele 
insistiu na necessidade de divul-
gação do diagnóstico feito pela 
Ebserh para que a comunidade 
tome uma decisão. “A Ebserh fez o 
diagnóstico, mas cadê o relatório? 
Está falando mal da gente (dos 
profissionais)? Diz que somos um 

bando de vagabundos ou que o 
diretor não sabe administrar?”, 
perguntou. 

O professor Alexandre Cardoso 
disse ser preciso recuperar inves-
timentos e abrir concurso, propor 
medidas administrativas e de 
gestão, levando em consideração 
os diagnósticos já feitos nas uni-
dades. Para ele, a Ebserh é uma 
fundação como a Coppetec e não 
vê nenhum problema em os HUs 
operarem com uma fundação. E 
concluiu dizendo não ser contra 
ou a favor da empresa e que é 
preciso discutir.  

A diretora da Adufrj, Fátima 
Siliansky, afirmou que a entidade 
defende princípios caros para a 
autonomia do trabalho docente, 
como a gestão democrática, para 

que esse trabalho não fique 
amarrado a interesses do gover-
no, do mercado ou das grandes 
empresas. Ela acredita que o pro-
cesso de debates sobre a Ebserh  
culminará com um plebiscito 
organizado pelas entidades. 

A professora Rosalí Carrearo 
destacou que a minuta do contra-
to da Ebserh a ser celebrado com 
as Ifes prevê que a contratante 
declare ter pleno conhecimento 
do diagnóstico situacional do 
hospital em questão. 

O coordenador de Comu-
nicação do Sintufrj Francisco 
Carlos alertou: “A Ebserh 
não é um fato consumado. 
Há questionamentos de sua 
constitucionalidade e os nos-
sos profissionais são os mais 
capazes, e vamos defendê-los 
até o fim contra a Ebserh, que 
vai entregar os HUs à iniciativa 
privada”. 

Nova reunião 
Ficou combinado que os 

professores iriam se reunir com 
a direção da Faculdade de Medi-
cina para pedir o diagnóstico e 
a ampliação do debate sobre a 
Ebserh na unidade. Novo encon-
tro do grupo de discussão está 
marcado para quarta-feira, dia 
13, em horário e local a serem 
divulgados esta semana. 

HUS

A luta na UFRJ para impedir 
que a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) 
atropele a autonomia universi-
tária e se instale nos hospitais 
universitários não para. Ao 
contrário, o movimento cresce 
a cada dia com a adesão de 
mais apoiadores, principal-
mente de profissionais dos HUs. 

Na quinta-feira, 7, a direção 
do Sintufrj e militantes da ca-
tegoria se uniram à Adufrj, aos 
delegados do 32° Congresso do 
Andes, às lideranças estudantis 
do DCE Mário Prata e aos inte-
grantes das frentes nacional e 
local contra a privatização da 
saúde e em defesa  dos HUs no 
ato, às 7h30, em frente ao Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF). 

Faixas com palavras de or-
dem e bandeiras das entidades  
coloriram a frente principal do 
HUCFF, garantindo o clima de 
agitação aos manifestantes, 
que, vestidos com camisetas 
das frentes, se revezavam no 
microfone do carro de som 
do Sintufrj. A proposta do ato 
foi reafirmar à Reitoria que 

Trabalhadores e estudantes fazem ato contra a Ebserh 

a comunidade universitária 
exige amplo debate sobre a 
Ebserh, portanto, não aceita 
o calendário restrito levado 
pelo reitor ao Conselho Uni-
versitário. 

O manifesto conjunto do 
Sintufrj, Adufrj e DCE Mário 
Prata  explicando as razões 
da luta para impedir que a 
Ebserh assuma a gestão dos 

hospitais universitários foi 
entregue aos trabalhadores 
do hospital, a pacientes e à 
população. A manifestação 
foi encerrada com as duas 
entidades sindicais oferecendo 
um café da manhã às catego-
rias (técnicos-administrativos 
e professores), estudantes e 
populares.

Reunião no Sintufrj
Logo após o ato, técnicos-

administrativos, professores e 
estudantes se reuniram para dis-
cutir os próximos passos da luta 
na universidade, e confirmaram 
o encontro com o reitor Carlos 
Levi, na quinta-feira, dia 14, às 
15h, na Reitoria, para conversar 
sobre a proposta do movimento 
de calendário ampliado de deba-
tes e audiências públicas.

Na quarta-feira, 13, às 16h, 
os integrantes da frente em defe-
sa dos HUs na UFRJ se reunirão 
no Sintufrj para organizar a ida 
ao reitor e também a realização 
da Marcha Unificada a Brasília 
de Todas as Entidades das Ifes, 
prevista para o dia 24 de março.

 
Manifestações

 “Esta empresa rompe com 
a autonomia universitária e 
transforma o patrimônio pú-
blico dos HUs em espaços que 
permitirão a venda de serviços 
de educação  e pesquisa ao mer-
cado”, destacou Marinalva Oli-
veira, presidente do Andes-SN.

“Este é o momento de unir 
forças para transformar essa 
luta em defesa da gestão dos 
HUs em uma luta pela garantia 
da autonomia universitária 
e da universidade pública, 
gratuita e de qualidade. Com 
unidade, o nosso movimento 
se fortalecerá e será possível 
real izarmos um evento de 
grande dimensão para mostrar 
ao governo que não dá mais 
para continuar essa situação 
de incerteza em relação à Eb-
serh, que não queremos aqui”, 
disse a coordenadora-geral do 
Sintufrj Alzira Trindade. 

“Vamos dizer ao reitor na 
próxima quinta-feira o seguin-
te: ‘se o senhor não aceitar a 
nossa proposta de calendário de 
debates e audiências públicas, 
estará demonstrando que não 
está sendo praticada na UFRJ 
a plena democracia, pois ao 
adotar essa atitude impedirá 
a livre discussão  em todos os 
campi da universidade. A Eb-
serh não serve para os técnicos-
administrativos, professores 
e alunos da universidade,’’’ 
acrescentou o coordenador 
de Comunicação Sindical do 
Sintufrj Francisco Carlos. 

COORDENADOR 
do Sintufrj 
Francisco 

Carlos (em pé): 
“A Ebserh 
não é fato 

consumado”

MANIFESTANTES ocuparam parte da calçada da entrada 
principal do HU, atraindo a atenção de quem passava 

Fotos: Emanuel Marinho
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Aproveitamos o mês de março 
para aprofundar nossas reflexões e 
luta diante das desigualdades que 
nos atingem no dia a dia. Ques-
tionar o capitalismo a partir do 
feminismo tem como um de seus 
elementos centrais a compreensão 
de que a opressão e mercantiliza-
ção da vida das mulheres estrutu-
ram o modelo atual. As relações 
sociais são marcadas pela lógica de 
que tudo é mercadoria, as relações 
entre as pessoas tornam-se uma re-
lação entre coisas. E nós mulheres 
percebemos que esse modelo nos 
coloca numa posição de maior 
vulnerabilidade, não ganhamos 
com o capitalismo, tampouco com 
a globalização.  

Assistimos à reprodução do 
que é a opressão machista que 
nos torna mais vulneráveis, per-
mitindo ao capitalismo explorar 
a mão de obra das mulheres em 
empregos precários e informais. 
Nesse aspecto, queremos questio-
nar e desconstruir os mecanismos 
do mercado e as pressões da mídia 
para controlar nossos corpos e nos-
sas vidas. Reforçamos nossa crítica 
ao livre mercado, pois ele reduz ao 
terreno das coisas o que é central 
para nossas vidas: a autonomia 
das mulheres.

Nesse cenário muitas vezes nos 
vemos acreditando que ter boa 
aparência seria algo importante 
para se conseguir um emprego. 
Significa que os critérios do que 
é ser uma boa trabalhadora está 
sendo ditado pelo mercado, pela 
indústria da beleza. Poucas vezes 
refletimos sobre os padrões que 
nos são impostos e que acabamos 
adotando em nosso dia  a  dia, 
sem nos dar conta de que eles 
estão conectados com aquilo que 
o capitalismo espera de nós. O 
mercado se apropria da construção 
social sobre o que é ser mulher e 
reforça este estereótipo: discreta, 
silenciosa, bonita, maquiada e 
multifuncional.

De acordo com essa ideia, as 
mulheres devem se manter em seu 
lugar de submissão e inferioridade, 
um objeto que não age de acordo 
com sua vontade. Nas diversas 
propagandas, percebemos em qual 
lugar o sistema capitalista coloca 
as mulheres. Temos que ser bonitas 
dentro de um padrão estabelecido 
pelo mercado, logo é necessário 
consumir todos os produtos que 
garantam que atenderemos a 
esse perfil: para o cabelo ficar liso, 
ou crespo, ou loiro (de acordo 
com a tendência), para sermos 
sempre jovens, então devemos 
usar cremes, para o rosto, mãos, 
corpo e pés! Só sendo bela e esbelta 
seremos felizes, e para tanto, temos 
que consumir os produtos que nos 
oferecem.

Questionando o capitalismo
a partir do feminismo

O mercado também se apropria 
da separação entre os espaços 
público e privado e reforça o local 
onde as mulheres devem perma-
necer: no lar, ao lado dos filhos e 
da família. Por isso, tantas pro-
pagandas de produtos de limpeza 
destinados a facilitar nossa vida, 
para cumprirmos com o ideal de 
mulher eficiente, mãe zelosa e 
esposa submissa, com o intuito 
de conseguirmos deixar nossa 
família mais feliz. E se algum dia 
estamos cansadas com o trânsito, 
preocupadas com as pressões do 
trabalho ou com as notas escolares 
dos filhos, a indústria farmacêu-
tica oferece a solução instantânea 
para esses problemas: basta uma 
pílula para a dor de cabeça, para 
dormir ou para relaxar.

O capitalismo nos coloca 
numa condição de permanente 
insegurança em relação ao nosso 

corpo, pois sempre precisamos de 
algum item a mais para sermos de-
sejadas, queridas e felizes: silhueta 
fina, seios redondos, pele lisa etc. 
Além disso, devemos atingir  tal 
padrão de feminilidade a fim 
de estarmos sempre disponíveis, 
agradáveis e atraentes, cumprindo 
o papel de atender o que se supõe 
serem as expectativas masculinas 
(reais ou imaginadas). O capita-
lismo explora essa dependência 
e oferece produtos e serviços que 
naturalizam tal condição.

Dentro dessa imposição de um 
padrão de sexualidade e feminili-
dade a fim de atender aos desejos 
dos homens é que o mercado forja 
uma naturalização de fenômenos 
em nossa sociedade como a pros-
tituição e a pornografia. Devemos 
estar atentas aos projetos que 
propõem a legalização da pros-
tituição sob o falso argumento 

da garantia de mais direitos às 
mulheres. Esses projetos até o 
momento não trazem nenhuma 
proposta que rompa com o ciclo 
de submissão das mulheres aos 
desejos masculinos, ao contrário, 
mantêm a lógica de transformar 
nossos corpos e sexualidade em 
mercadoria.

No neoliberalismo, a mercan-
tilização da vida passa por diversos 
setores e sua expansão atinge o 
espaço que antes era regulado pelo 
Estado, como a educação, saúde, 
seguridade social, energia, água, 
alimentação e a criatividade das 
pessoas.

A privatização dos serviços 
públicos tem seus efeitos nefastos 
especialmente sobre as mulheres. 
Na ausência desses serviços, são 
as mulheres as principais respon-
sáveis em garantir o bem-estar de 
todos: a socialização das crianças, 

o cuidado com os doentes, a busca 
por alimentos. A preocupação e a 
garantia com o bem-estar das pes-
soas são abandonados pelo Estado 
e o capital repassa para o espaço 
privado essas tarefas.

Diante do desemprego e da 
responsabilidade assumida com a 
família, são oferecidas às mulheres 
saídas individuais e privadas como 
a procura por trabalhos precários, 
sem garantias, informais e em 
domicílio.

É no caminho oposto que 
nós, cutistas e feministas, de-
vemos reivindicar um mundo 
melhor para as mulheres: com 
serviços públicos de qualidade 
na saúde, educação, por moradia 
digna e trabalho decente. Seja na 
forma de cooperativas, sindicatos 
e movimentos sociais, devemos 
incluir mais mulheres para 
atuarem de forma participativa 
e coletiva. Nossos corpos não são 
uma mercadoria e nós exigimos 
sermos tratadas como sujeitos 
com autonomia, que por meio 
de nossas práticas e ocupando o 
espaço público seguiremos em 
nossa luta cotidiana dizendo 
“Não” ao livre mercado.

Rosane Silva, 
secretária Nacional da Mulher 

Trabalhadora da CUT

opinião
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