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Seminário organizado pela PR-4 debate homofobia e leva à discussão o problema na universidade. Página 8 

Fasubra realiza XVII Encontro 
Jurídico com 51 participantes de 20 
entidades de base, entre dirigentes 
sindicais e assessores jurídicos da 
categoria. Em pauta, as principais 
questões do interesse dos técnicos-
administrativos,  como carreira, 
aposentadoria especial, Funpresp, 
negociação coletiva. Página 7

Encontro
Jurídico

O reitor convocou as comissões 
permanentes do Consuni para reu-
nião nesta segunda-feira, dia 3. 
Espera-se que seja para tratar da 
instalação do grupo técnico que fará 
o diagnóstico dos hospitais universitários 
e preparará uma proposta de gestão para 
essas unidades, quando então começará 
a ser contado o prazo de 60 dias impror-
rogáveis. Página 3  

Hospitais 
universitários

Diversidade sexual

Coordenação de Aposentados 
homenageia as mães da UFRJ

A data é comemorada com chá-dançante 
no Espaço Cultural do Sintufrj. Páginas 4 e 5

COORDENADOR do Sintufrj e da Fasubra, Francisco de Assis, no centro da mesa do Encontro Jurídico 

DEPUTADO Jean Wyllys foi um dos debatedores
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Sintufrj faz 
cultura

Se você toca algum instru-
mento, é escritor, canta, dança, faz 
mágicas, é poeta, trapezista, ator 
ou atriz, enfim, tem veia artística 
e criativa à flor da pele, a direção 
sindical está interessada no seu 
talento.   
Fale com a gente.  
Envie um e-mail para:
sintufrjfazcultura@sintufrj.org.br.  

Alcoólicos 
Anônimos

Todas as quartas-feiras, das 
15h às 17h, o Grupo de Alcoólicos 
Anônimos da Cidade Universitária 
realiza reuniões na subsede do Sin-
tufrj, no HU.

Anistia internacional critica 
atuação da política no Brasil

Foi divulgado o relatório 
anual da Anistia Internacional 
“O Estado dos Direitos Huma-
nos no Mundo”, que avaliou a  
situação dos direitos humanos 
em 159 países no ano de 2012.

No documento, a organi-
zação afirma que, no Brasil, 

“estados continuaram a adotar 
práticas policiais repressivas e 
discriminatórias para enfrentar 
a violência criminal armada, 
que matou dezenas de milha-
res de pessoas”. O documento 
diz ainda que jovens negros do 
sexo masculino constituíam um 

número desproporcional dessas 
vítimas, sobretudo no Norte e 
Nordeste do país. 

Conforme os dados, em 2012, 
foram registradas denúncias de 
tortura e maus-tratos no sistema 
carcerário e os assassinatos co-
metidos por policiais continuam 

sendo registrados como auto de 
resistência ou resistência se-
guida de morte, sendo pouco 
investigados. Ainda segundo a 
entidade, faltam 200 mil vagas 
no sistema carcerário brasileiro.

Fonte: NPC com relatório 
da Anistia Internacional

O setor cultural da Faculdade de Letras da UFRJ abriu inscrições 
para a locação de barraquinhas para a festa junina deste ano, que  
ocorrerá no dia 11 de julho. 

A inscrição pode ser feita no Espaço João Cabral de Melo Neto, na 
FL, das 10h às 16h, ou pelo endereço eletrônico setorcultural@letras.
ufrj.br.

Festa junina da Letras

Cursos de 
fotografia e 
vídeo para 
servidores

A Divisão de Desenvolvimento 
(DVDE) da Pró-Reitoria de Pes-
soal (PR-4) oferece aos servidores 
da UFRJ dois cursos básicos na 
área de fotografia e vídeo.  Podem 
se inscrever servidores docentes e 
técnicos-administrativos do am-
biente organizacional arte, cultura 
e difusão ou ambiente organiza-
cional informação. Para o curso de 
fotografia são 15 vagas e para o de 
vídeo, 20 vagas.

São dois módulos de 60 horas 
cada, com aulas nos meses de ju-
nho e setembro no horário das 15h 
às 17h30, sob a responsabilidade da 
Central de Produção Multimídia da 
Escola de Comunicação. O período 
de inscrições é de 3 a 17 de junho 
e podem ser feitas no Fundão: na 
DVDE, 8º andar do prédio da Reito-
ria, sala 822, e na Praia Vermelha: 
polo da PR-4, prédio do Laboratório 
Nacional de Computação Científica 
(LNCC), em frente à Subprefeitura. 

Feira das Editoras na Praia 
Vermelha

A UFRJ se manteve em oitavo na 
lista das 10 melhores universidades 
da América Latina, a mesma classi-
ficação obtida em 2012 na avaliação 
do QS University Rankings: Latin 
America. A Universidade de São Paulo 
(USP) se classificou em primeiro lu-
gar pela terceira vez consecutiva. 

Na classificação geral, o Brasil 
domina com 81 instituições entre as 
300 melhores – quatro delas estão 
entre as 10 –, e 44% das classificadas 
têm menos de 50 anos. Além da USP 
e UFRJ, fazem parte do grupo seleto a 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) – terceira da lista desde 
2012 – e a Universidade Federal de 
Minas Gerais, que saltou do 13° lu-
gar em 2012 para o 10° em 2013. 

O ranking de universidades da 
QS: América Latina se baseia em 
sete critérios que cobrem pesquisa, 
empregabilidade dos formandos, 
recursos de ensino e presença a Web. 
Os resultados completos e a metodo-
logia estão disponíveis no site TopU-
niversities.com.

As dez melhores da AL

Confira a classificação das melhores - Rank 2013/ Rank/ 2012/ instituição
1  1   USP
2  2   Pontifícia Universidade Católica do Chile 
3  3  Unicamp
4  6  Universidad de Los Andes Colombia
5  4  Universidad de Chile
6  5  Universidad Nacional Autónoma de México
7  7   Tecnológico de Monterrey
8  8  UFRJ
9  12  Universidad Nacional da Colombia
10  13  Universidade Federal de Minas Gerais     
* A sigla se refere a Brasil, Rússia, Índia e China, que se destacam no cenário mundial como países em 

desenvolvimento.

Avaliações
Segundo o diretor de Adminis-

tração da QS, Nunzio Quacquarelli, 
“embora o Brasil domine em nível 
regional, no contexto global apenas 
12 universidades brasileiras estão 
classificadas no QS World University 
Rankings. Entre os países do *BRIC, o 
Brasil fica abaixo da China, com 23 
universidades, e da Rússia, com 14, 
mas acima da Índia, com 11”.

O diretor de Pesquisa da QS, Bem 
Sowter, acrescenta: “Embora o QS 

University Rankings: Latin America 
destaque a excelência regional dos 
principais países e dos emergentes, as 
universidades da América Latina ain-
da exibem um mau desempenho nos 
rankings globais. Não há qualquer 
universidade latino-americana entre 
as 50 melhores, nas áreas científica 
e tecnológica, no QS World Univer-
sity Rankings by Subject de 2013. O 
ranking traz as 200 melhores uni-
versidades em 30 disciplinas. Apesar 
de umas poucas exceções notáveis, a 

maioria das universidades na região 
são carentes de recursos financeiros. E 
competir em uma escala global exige 
investimentos significativos”. 

“Embora haja campo para me-
lhorar a competitividade global da 
educação superior e o impacto do 
rendimento das pesquisas, mudanças 
positivas ocorreram, porque o novo 
milênio e o futuro vão trazer oportu-
nidades estimulantes para os países 
mais dinâmicos da região”, concluiu 
Sowter.

Promovida pela Editora UFRJ, a IX Feira das Editoras Universitárias 
acontece de 3 a 7 de junho, das 10h às 18h, no campus da Praia Vermelha, 
na Urca.

A feira contará com a participação das editoras da UFF, Uerj, UFRRJ 
e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Livros de todas as áreas do conheci-
mento serão vendidos com 50% de desconto.

A cada ano o evento atrai um número maior de interessados em co-
nhecer o trabalho de professores e de outros intelectuais a um preço mais 
acessível.

O campus da Praia Vermelha fica na Av. Pasteur, 250, Urca.

Nota de 
falecimento

É com pesar que informa-
mos o falecimento da servidora 
Vera Lúcia Coelho, 61 anos, dia 
27 de maio. Vera, que começou a 
trabalhar na UFRJ em 1990, era 
funcionária do Departamento de 
Clínicas da Faculdade de Odon-
tologia. O sepultamento foi no 
dia 28 de maio no cemitério São 
Francisco Xavier.
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ação Sindical

Fotos: Renan Silva

O seminário sobre terceirização, 
promovido pela Secretaria de Rela-
ções de Trabalho da CUT-RJ e pelo 
Sindicato dos Bancários do Rio, dia 
27 de maio, no auditório da entida-
de sindical, reforçou a urgência da 
mobilização do movimento sindi-
cal contra o Projeto de Lei (PL) n° 
4.330/04 do deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO) que regulamenta a ter-
ceirização em quase todos os setores 
da economia. 

O PL, que na prática acaba com 
os direitos previstos na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), está para 
ser aprovado no Congresso Nacio-
nal. Ele autoriza qualquer empresa 
a contratar todos os trabalhadores 
como pessoas jurídicas; e permite 
que a totalidade dos postos de traba-
lho de qualquer empresa seja ocu-
pada por mão de obra de empresa 
terceirizada. 

O projeto aponta para a extin-
ção de categorias, como bancários, 
petroleiros, comerciários, jornalistas, 
telefônicos, eletricitários, colocando 

HUs: a espera do grupo técnico
O reitor Carlos Levi convo-

cou reunião com as três comissões 
permanentes do Conselho Univer-
sitário para esta segunda-feira, dia 
3 de junho. Provavelmente para 
tratar dos encaminhamentos apro-
vados na sessão do Conselho Uni-
versitário em 23 de maio sobre os 
hospitais universitários. 

O prazo de 60 dias impror-
rogáveis para apresentação dos 
diagnósticos e de uma proposta 
de gestão para os hospitais uni-
versitários da UFRJ ainda não 
está correndo, porque o grupo de 
trabalho técnico nem sequer foi 
formado.   

Perfil do GT
A sessão do Conselho Universi-

tário que aprovou a proposta das 
comissões permanentes do órgão 
(Desenvolvimento, Legislação e 
Normas e Ensino e Títulos) como 
alternativa à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
indicou quais conhecimentos 
deveriam ter os especialistas que 
comporão o grupo de trabalho téc-
nico, que são: direito administra-

tivo, direito contratual, adminis-
tração hospitalar, pessoal (PR-4), 
finanças e compras (PR-3 e PR-
6), das necessidades acadêmicas 
dos hospitais, gestão de pessoas, 
planejamento em saúde, tecnolo-
gia da saúde, ensino de graduação 
(PR-1), ensino de pós-graduação 
(PR-2) e de ouvidoria geral. 

A comissão que acompanha-
rá todo o processo nos 60 dias de 
prazo foi formada pelos seguintes 
conselheiros do Consuni: para a 
Comissão de Desenvolvimento: a 
decana do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), Maria Fernanda 
Quintela, e o decano do Centro 
de Tecnologia (CT), Walter Sue-
mitsu; para a  Comissão de Legis-
lação e Normas: Nilson Theobald 
(da bancada técnico-adminis-
trativa) e Thiago França Vianna 
(representante no Consuni dos 
estudantes); e para a Comissão 
de Ensino e Títulos: a professora 
Diana Maul e a decana do Centro 
de Ciências Jurídicas e Econômi-
cas (CCJE), Maria Lúcia Werneck, 
Mônica Maluhy (da bancada téc-
nico-administrativa) e Júlio An-

selmo (da bancada dos estudantes).   

Proposta aprovada
A proposta das comissões per-

manentes do Consuni aprovada no 

dia 23 de maio foi a seguinte: 
formação de um grupo técnico 
para elaboração de diagnósti-
co dos hospitais universitários e 
proposição de gestão para essas 

Debate sobre terceirização na CUT expõe a  
urgência da mobilização dos trabalhadores

em seu lugar trabalhadores tercei-
rizados, submetidos a condições 
precárias, com salários arrochados 
e sem a garantia do pagamento dos 
seus direitos.

Projeto humilhante
O debate reuniu na mesa o téc-

nico da subseção do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese) da 
CUT-RJ, Paulo Jager, o diretor da 
Secretaria de Organização do Ramo 
Financeiro da Contraf-CUT, Miguel 
Pereira, e o representante da CUT 
Nacional, Anselmo Ruoso. Partici-
param também da mesa o secretário 
de Relações de Trabalho da CUT-RJ, 
Marcello Azevedo, e a vice-presidente 
do Sindicato dos Bancários do Rio, 
Adriana Nalesso. 

Para os sindicalistas é uma 
reforma trabalhista às avessas. Se-
gundo Miguel Pereira, que também 
é integrante do Grupo de Trabalho 
sobre Terceirização da CUT, o pro-
jeto de lei “escancara” a possibili-

dade de terceirização de qualquer 
processo e etapa de trabalho, preca-
rizando por completo as relações de 
trabalho, frustrando as negociações 
de acordos e convenções coletivas e 
mantendo os terceirizados à mar-
gem dos direitos.

Anselmo Ruoso, da CUT Na-
cional, defendeu que os sindicatos 
organizem mobilizações de rua e 
façam o debate sobre o PL com a 
sociedade. “Este debate é urgente. 
Está nas mãos dos bancários e dos 

petroleiros, junto com a CUT e de-
mais centrais, o dever histórico de 
puxar esta luta contra este projeto”. 
O secretário de Relações de Traba-
lho da CUT-RJ, Marcelo Azevedo, 
ressaltou a necessidade da pressão 
dos trabalhadores. “É possível evitar 
a aprovação. Mas só conseguiremos 
isso com a pressão dos trabalhado-
res nas ruas de todo o país”.

O técnico da subseção do Dieese, 
Paulo Jager, falou da antiguidade da 
proposta e da novidade em 2013:“Há 

20 anos o Dieese já fazia estudos sobre 
os trabalhadores e a terceirização. O 
que há de novo são as possibilidades 
de superexploração dos trabalha-
dores. Os principais impactos são 
dificultar a organização sindical e 
‘espremer’ as empresas terceirizadas, 
que por sua vez também ‘espremem’ 
seus empregados”.

A CUT e as centrais sindicais – 
CTB, CGTB, Força Sindical, Intersin-
dical, Nova Central e UGT  –  têm po-
sição unitária contra a terceirização 
que precariza o trabalho. Elas defen-
dem a responsabilidade solidária da 
empresa tomadora de serviços e que 
o acordo coletivo que vale nas nego-
ciações seja do sindicato predomi-
nante para todos os trabalhadores, 
terceirizados ou não. Esta posição 
está traduzida, segundo Anselmo 
Ruoso, no projeto das centrais, do 
deputado Vicentinho (PT-RJ), que 
foi apresentado como um contra-
ponto ao projeto de Sandro Mabel.

 
Fonte: imprensa CUT-Rio

unidades, num prazo de 60 dias 
improrrogáveis, a partir da insta-
lação do grupo técnico. O  traba-
lho do grupo técnico será acom-
panhado pelas comissões.   

SESSÃO do Consuni que aprovou a proposta apoiada pelas entidades sindicais e pelo DCE

TEMA mobilizou a plateia para o debate, que foi quente 
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aposentados e pensionistas

O chá-dançante em homena-
gem às mães, organizado pela Co-
ordenação de Aposentados e Pensio-
nistas, dia 21, no Espaço Cultural, 
trouxe um colorido a mais à Cidade 
Universitária e proporcionou muita 
alegria, numa bela confraterniza-
ção regada a muita dança, música 
e poesia, digna de uma agradável 
tarde de outono. E como bem-estar 
rima com saúde, a equipe do Espa-
ço Saúde Sintufrj verificou a pres-
são arterial, ofereceu massagens 
relaxantes  e ainda aplicou terapia 
auricular.  

O show ficou por conta do Gru-
po de Dança Sênior do Programa 
Integral à Pessoa Idosa (Paipi) da 
Unidade da Terceira Idade (Unti), 
do Instituto de Atenção à Saúde São 
Francisco de Assis – antigo Hospital 
Escola São Francisco de Assis (Hes-
fa). As 15 pessoas na faixa etária de 
mais de 70 anos foram especialmen-
te convidadas pela coordenadora de 
Aposentados e Pensionistas, Maria 
Passerone. O evento também foi 
prestigiado por outras pessoas da 
comunidade universitária, sindi-
calizados, diretores e apoiadores do 
Sintufrj. 

Início 
A abertura da atividade coube ao 

coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis e à coordenadora Maria 
Passerone. Francisco destacou a ini-
ciativa da coordenação em promo-
ver a interação entre os aposentados: 
“Um dos compromissos da gestão é 
trazer os aposentados para participar 
do dia a dia da nossa entidade e de 
ajudar a fortalecer o nosso Sindicato 
e as nossas ações sindicais”. 

Maria Passerone, visivelmen-
te emocionada, agradeceu a todos 
a presença, aos colegas do Paipi e  
amigos. Ela anunciou que outros 
eventos virão, pois o objetivo é a inte-
gração e a promoção do bem-estar e 
da felicidade. “Agradeço de coração, 
mas não fiz tudo isso sozinha. Fare-
mos muitas outras atividades. Aqui 
e no Hesfa. Vamos nos fortalecer, 
unindo nossas carências e qualida-
des para ter só alegria”.

Dança mágica
Antes da apresentação do grupo, 

a coordenadora e psicóloga da Unti, 
Vanda Seabra, explicou como é reali-
zado o trabalho no Paipi para pesso-
as com mais de 60 anos com o apoio 
de uma equipe multiprofissional. 
A parte clínica oferece atendimento 
individual e coletivo. O trabalho co-
letivo é composto por várias oficinas 

Sindicato celebra o Dia das Mães  
com música, dança e poesia 

Sintufrj em poesia 
Versos também não faltaram à festa. Rogélio Oli-

veira, 79 anos, integrante do Grupo de Dança Sênior, 
fez um poema especialmente para o evento e home-
nageou o Sintufrj. “É minha homenagem, e nós agra-
decemos o trabalho de vocês”, declarou emocionado. 
Veja o poema:

Sintufrj
São homens e mulheres dedicados aos 
trabalhadores
Influindo positivamente em demandas 
trabalhistas
Nada os aborrece mais que um servidor mal 
remunerado
Talhados para bem servir seus associados
Usando de suas atribuições lógicas
Famílias integradas num consenso comum
Readquirindo posições reais
Jamais se entregando ao ostracismo 

(artesanato, pintura, sociocultural, 
memória, dança sênior), fisiotera-
pia, bazar e bingos. “Estamos lá com 
as portas abertas para quem quiser 
comparecer”, disse Vanda, convi-
dando os aposentados e pensionistas 
da UFRJ a participar.

A dança sênior, explica Vanda, 
é de origem alemã, apropriada 
para o idoso, e chegou ao Brasil 
em 1974. “É uma dança que, além 
da apresentação lúdica, promove a 
ativação da mobilidade corporal e 
ajuda a trabalhar as funções como 
memória, compreensão, pensa-
mento, atenção, espaço, e propicia 
outros benefícios, sendo muito 
prazerosa. Pode ser apresentada 
em pé e sentada, e até cadeirantes 
participam”. Segundo a psicóloga, 
tudo o que integra a dança sênior 
diz respeito à socialização do idoso, 
fator muito importante para tirá-lo 
do isolamento e da depressão. 

O grupo apresentou quatro co-
reografias sentado e quatro em pé 
durante meia hora, num ritmo di-
vertido e contagiante. Muitas vezes 
a plateia acompanhou, movimen-
tando-se e batendo palmas. A pri-
meira coreografia foi a do palhaço, 
imitando seus gestos; a segunda, a 

do gato manhoso; a terceira, em 
homenagem às mães, com a imi-
tação das vigorosas castanholas 
espanholas. Um verdadeiro Olé! E 
encerraram com a homenagem 
aos encantos do Rio de Janeiro, ao 
som de “Cidade Maravilhosa”.

Já em pé, os idosos do alto de 
seus mais de 70 anos mostraram que 
estão com tudo em movimento: pas-
sos e rebolados. Eles apresentaram 
as coreografias “Desengonçada”, 
“Roda da Alegria”, que é o carro-
chefe da dança sênior, “Estrela” 
e uma valsa. Em seguida, saíram 
convidando a plateia para participar 
da dança, iniciando, de fato, a tarde 
dançante no Espaço Cultural. 

Música de qualidade
Após a apresentação da dan-

ça sênior,  a Oficina de Música do 
Sintufrj presenteou os presentes 
com clássicos da MPB. O professor 
de violão  Marcelo Telles foi acom-
panhado pelos alunos Marcos 
Mergulhão, 46 anos, Antonio For-
tunato, 42 anos, e Thiago Neves, 
13 anos. Marcelo explicou que as 
aulas, tanto no Fundão quanto na 
Praia Vermelha, estão abertas às 
pessoas de todas as idades. Podem 

ser aprendidos violão, guitarra, ca-
vaquinho, banjo, canto popular e 
percussão.

A família de Thiago foi em 
peso prestigiar o jovem violonista. 
Sua mãe, Daniele Neves, ficou en-
cantada com o chá-dançante e a 

comemoração do Dia das Mães. Ela 
estava acompanhada do marido, 
cunhada e das duas avós do meni-
no. “Foi maravilhoso. E também 
muito bom saber dessas outras ati-
vidades oferecidas pelo Sindicato”, 
disse Daniele.

PASSERONE com Aurora, Isabel, Tereza e Elisabeth 

MARCOS, Antônio, Thiago e Marcelo
DANÇA sênior contagia e todos entram 
no ritmo mágico dos passos do Paipi



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1031 – 3 a 9 de junho  de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

aposentados e pensionistas

 

         

Nely Vieira de Almeida, 56 
anos, pedagoga do Hesfa e ex-co-
ordenadora do Paipi, agora está 
do outro lado. Ela se aposentou 
em dezembro de 2012, e diz que 
iniciou uma nova etapa em sua 
vida e que tem projetos: “Vim ao 
Sintufrj umas duas vezes como 
coordenadora do Paipi e agora 
como aposentada. Estou cheia de 
projetos. Como fiz especialização 
na área de gerontologia, estou 
com umas ideias na cabeça”.

Celi dos Santos, 65 anos, mo-
radora do Parque União, partici-
pa das Oficinas de Pintura e Dan-
ça do Sintufrj há oito anos. Ela 
ficou entusiasmada com a festa 
e com o que viu dos colegas do 
Paipi. “Sou antiga no Sindicato, 
e coisas novas são sempre bem-
vindas”, festejou.

Paula Moraes, 76 anos, viúva 
e moradora de Irajá, é integrante 
do Paipi há 15 anos. “O Paipi é 
tudo de bom na minha vida. To-
dos os dias vou para lá, porque 
esse convívio me levou a ser feliz. 
Antigamente nem falava e, hoje, 
falo até demais. O Paipi é minha 
família”, afirma, emocionada.

Jacy Martinez, 80 anos, viúva, 
residente em São Cristovão, tam-
bém tem uma história para con-
tar: “Minha irmã soube do Paipi 
no ônibus através de uma conver-
sa, mas ela disse que tinha medo 
de ir lá devido ao mau estado do 
prédio. Resolvi, então,  conhecer 
o hospital em janeiro de 1993 e, 
em fevereiro, comecei a frequen-
tar o programa. Vou todos os dias 
e participo de tudo. Quando nova, 
era envergonhada e muito tími-
da. No grupo, ficava num canto 
isolada; mas, agora, pinto os ca-
necos. Renovei. Sou outra pessoa, 
e muito melhor”.

Rogélio Oliveira, 79 anos, 
mora em Vila Isabel com a espo-
sa. Ele conheceu o Paipi em 1999 
seguindo recomendação médica 
da Uerj Faz diversas atividades 
tanto no Paipi quanto em outros 
grupos. “Tem colegas que entram 
e saem. Eu e seu Domingos somos 
os únicos que ficamos. Todo dia 
estou lá. Além do Paipi, faço aula 
de informática fora, ginástica na 
praça, e já frequentava dança de 
salão. No Paipi frequento a Ofici-
na de Poesia, que eu gosto muito, 
e a da Memória. Sinto-me bem 
quando estou fora de casa, porque 
em uma certa idade a gente fica 

Programa que ajuda a vida seguir 
em frente com qualidade e emoção

invisível em casa: ninguém olha 
para a gente. Com o grupo, vamos 
ao teatro, e estamos para ir à feira 
dos paraíbas em São Cristovão. E 
assim  vai”, diz o aposentado, que 
preenche cada minuto do seu dia 
com atividades prazerosas.  

Domingos de Souza, 85 
anos, está há quatro anos no 
programa. Diz que não é assí-
duo, e vai mais às terças-feiras 
para tratar a artrose e cuidar da 
pressão arterial. 

O que é o Paipi
Na Unidade da Terceira Idade (Unti) do Instituto de Atenção à Saúde 

São Francisco de Assis (ex-Hesfa) funciona o Programa Integral à Pessoa 
Idosa (Paipi). Esse programa oferece às pessoas acima de 60 anos atendi-
mento médico de qualidade e atividades educacionais que visam à integra-
ção social. Os idosos passam por uma triagem, na qual primeiramente são 
avaliados pela enfermagem e depois encaminhados de acordo com suas ne-
cessidades para a equipe multidisciplinar, que envolve psicólogo, enfermei-
ro, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 
nutricionista. Há várias oficinas e atividades todos os dias. O grupo participa 
também de passeios.  

CHEIOS de energia e com muita vontade de viver intensamente o cotiadiano: marca registrada dos integrantes do Paipi

JACY Martinez NELY Vieira e Paula Moraes

ROGÉLIO Oliveira baila feliz VANDA Seabra 

NINA Rosa 

Fotos: Renan Silva
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SOLIDARIEDADE

Este ano o foco da associação é elevar a autoestima das mu-
lheres com dinâmicas, cursos profissionalizantes, palestras sobre 
temas escolhidos por elas próprias, filmes, mensagens que serão 
entregues durante as reuniões das quartas-feiras, de acordo com 
a psicóloga Gisela Valle. De acordo com a profissional, a baixa 
autoestima é o mal maior das mães assistidas pela Recomeçar, 
em virtude dos filhos doentes e das dificuldades financeiras. 

Assistência jurídica é outro tipo de ajuda que a asso-
ciação oferece a essas mulheres. Uma das demandas delas, 
explica Carla Domingues, a advogada voluntária, é saber 
como fazer para receber o auxílio de um salário mínimo da 
Previdência Social destinado às crianças e aos adolescentes 
com problemas crônicos de saúde.    

Histórias de vida
Dulce Helena do Carmo frequenta a Associação Saúde Criança 

Recomeçar desde o início da formação da entidade. Ela é mãe de 
Thaiane do Carmo Silva, 17 anos, que chegou ao IPPMG bebê, 
desnutrida, com o pulmão infeccionado e sofrendo de dermatite 
atópica. Elas moram no município de Duque de Caxias, mas não 
faltam às atividades da ONG. Para Dulce, lá e o segundo lar dela e 
da filha. A dona de casa aprendeu a fazer fuxico e ganha dinheiro 
vendendo as peças de artesanato que produz.    

Um projeto que salva vidas há 16 anos
s mães dos menores assisti-
dos pela Associação Saúde 
Criança Recomeçar foram 

homenageadas no dia 15 de maio 
na sede da entidade, no Fundão, e a 
Oficina de Dança do Sintufrj animou 
a festa. Desde 1997, a organização 
não governamental (ONG), criada 
por Maria das Dores Lacombe (a 
Dóris), contribui para o restabele-
cimento da saúde dos ex-internos 
do Instituto de Puericultura e Pe-
diatria Martagão Gesteira (IPPMG), 
quebrando o ciclo vicioso “miséria, 
doença, alta, reinternação, óbito”.     

“Uma criança transplantada 
se não tiver assistência morre”, 
afirma Dóris. Mas, além de salvar 
vidas, a ação assistencialista da 
ONG tem sido também responsá-
vel por economizar os recursos da 
unidade e, consequentemente, o 
dinheiro da população. “Nesses 
16 anos, a Recomeçar já dimi-
nuiu em 80% a reinternação, o 
que representa grande econo-
mia para o hospital", contabi-
liza a benfeitora. Ela calcula 
que por dia um interno custa 
ao IPPMG R$ 1.500,00. 

As coordenadoras do Sintufrj 
Carmen Lucia, Ana Célia da Silva  
e Alzira Trindade participaram da 
celebração da Recomeçar, como 
também os professores da Oficina 
de Dança Edson Paixão, Davi Viei-
ra e Luiz Ferreira, que ensinaram 
os primeiros passos de bailado às 
mães assistidas pela ONG.

Profissionalização
Todas as crianças e adolescen-

tes encaminhados pelo IPPMG 

são ajudados pela associação, que 
fornece remédios, alimentação 
especial de ex-interno, cesta básica 
para a família, roupa de cama e de 
uso pessoal. A entidade atende, em 
média, 30 famílias/mês, e por um 
período mínimo de seis meses e de 
no máximo um ano.  

Porém, mais que assisten-
cialismo, a missão prioritária da 
associação é dar condições às 
responsáveis pelos ex-internos de 
trabalhar e ganhar o sustento da 
família. Para isso, semanalmente 
elas têm que frequentar as aulas dos 
cursos oferecidos pela ONG, que são 
ministrados na sede da associação, 
na Cidade Universitária.  

Graças à cessão feita em 2003 
pelo ex-reitor Aloísio Teixeira de uma 
área física no terreno da Prefeitura 
Universitária, hoje a associação 
conta com um espaço próprio para 
desenvolver seu projeto de capacitação 

das mães e de recreação para as 
crianças e adolescentes. Nas três 
casinhas 1.0 (projeto da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, cuja uni-
dade leva cerca de três meses para sair 
da prancheta) funcionam a oficina, 
a administração e a brinquedoteca.   

Atualmente são oferecidos os 
cursos de artesanato, bijuteria 
e costura, e o aprendizado é em 
máquinas e equipamentos profis-
sionais novos (de costura, overloque 
e mesa de corte), e as aprendizes 
também dispõem de todo material 
necessário para confecção de rou-
pas e de peças artesanais. As alunas 
recebem o dinheiro da passagem de 
ônibus, café da manhã e almoço. 
Enquanto aprendem um ofício, os 
filhos são cuidados por recreadores 
na brinquedoteca, ou participam de 
atividades ao ar livre. A produção das 
mães é posta à venda na Recomeçar. 

As quartas-feiras, as assistidas 

não podem faltar à reunião com a 
assistente social e a psicóloga, que 
atuam esclarecendo dúvidas,  orien-
tando e conscientizando sobre vários 
aspectos da vida. São realizados jogos 
e dinâmicas contra a depressão e 
atividades culturais, como exibição 
de filmes. Uma vez ao ano, elas são 
acompanhadas em dois passeios a 
pontos turísticos da cidade.

 
Fontes de recursos
A associação sobrevive da con-

tribuição de R$ 30,00 mensais dos  
sócios – atualmente cerca de 300, 
muitos dos quais funcionários da 
universidade –, de doações espo-
rádicas, como a do cineasta Carlos 
Saldanha, que ajudou com material 
para do finalização do projeto arqui-
tetônico da sede da associação, ainda 
em andamento, e de parceiros. O 
HSBC, por exemplo, há um ano paga 
o salário da professora de artesanato e 

de corte e costura Gina Corrêa Porto. 
O Juizado de Pequenas Causas, por 
sua vez, envia pessoas que estão 
em processo de reeducação para 
compor equipes de trabalho. 

O Conselho municipal da 
Criança e do Adolescente é res-
ponsável pelo pagamento da ad-
ministradora Elisangela Monteiro 
de Barros, que faz parte da equipe 
fixa, que se completa com um as-
sistente social e um recreador. Mas, 
segundo Dóris, a Recomeçar não se 
viabilizaria sem a colaboração dos 
profissionais voluntários.   

Outra maneira de levar renda 
para o projeto é com o Brechó Chic. 
A butique de roupas seminovas está 
instalada no salão anexo à oficina 
e permanece aberto de segunda a 
sexta-feira. As mercadorias postas 
à venda (roupas, acessórios, 
calçados, bolsas) são de ótima 
qualidade. Aceitam-se doações.  

Ano dedicado ao alto astral

A

OFICINA de Dança do Sintufrj animou a festa

FUNCIONÁRIO do BB faz homenagem a Dóris 

GINA ensina corte e costura e artesanato
BRECHÓ Chic: oferece produtos de qualidade  

DÓRIS Lacombe, com as mãos sobre o ombro de Thaiane e em meio às mães atendidas pela ONG

Fotos: Renan Silva
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ENCONTRO JURÍDICO DA FASUBRA

os dias 23 e 24 de maio foi 
realizado o XVII Encontro 
Jurídico da Fasubra, na 

Universidade de Brasília (UnB), 
o qual reuniu 51 participantes  
representando 20 entidades sindi-
cais de base. O objetivo do evento 
foi debater assuntos que estão na 
ordem do dia para os servidores e 
encaminhar ações para fortalecer 
a luta dos sindicatos e da Federação 
para enfrentar o governo federal. 

O Sintufrj participou com 
os advogados Alexandre Fe-
cher, do Departamento Jurí-
dico, e Rafael Mello, assessor 
da direção. Segundo o coorde-
nador-geral do Sintufrj e co-
ordenador jurídico da Fasubra, 
Francisco de Assis, o caminho 
apontado pelo evento é o da 
mobilização e do fortalecimento 
da luta contra o governo e seu 
enorme aparato jurídico. 

 “É organizar nosso jurídico 
e os da nossa base, fortalecer 
nossas ações, mobilizar a cate-
goria e lutar. A Advocacia-Geral 
da União tem a maior bancada 
de advogados do mundo, e para 
o enfrentamento com eles temos 
de estar muito bem preparados e 
articulados”, afirmou Francisco.

O próximo encontro será reali-
zado no último trimestre de 2013.

Ebserh na pauta
Pela manhã do primeiro dia 

do encontro os debates foram sobre 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), Servidor 
Público e Carreira. A primeira 
mesa discutiu a Ebserh, com a 
participação dos assessores jurídi-
cos João Luiz Arzeno, da Fasubra, 
Rodrigo Torelly, do Andes, e Elisa 
Torelly, da Fenasps. 

Para João Luiz, as grandes 
questões debatidas hoje, e que são 
questionadas pelas entidades sin-
dicais, dizem respeito à existência 
de dois vínculos empregatícios 
nos HUs (RJU e CLT), à perda da 
autonomia da universidade frente 
à privatização da gestão dos HUs, 
à Ebserh, que não atende à reco-

Debate sobre ações sindicais para enfrentar o governo 

mendação do TCU, e ao Estado, 
que passa por cima da legislação, 
principalmente da Constituição.

Rodrigo Torelly informou que 
as ações dos sindicatos trouxeram 
uma gama de desdobramentos para 
o caso da Ebserh: os jurídicos (através 
das representações) e os políticos 
(oriundos das audiências), além da 
orientação do Ministério Público Fe-
deral encaminhada às Procuradorias 
Regionais para que fossem tomadas 
medidas cabíveis para a apuração de 
possíveis irregularidades no processo 
de adesão à empresa. 

Elisa Torelly centrou sua 
fala em uma perspectiva mais 
abrangente, de que empresas 
como a Ebserh têm como pano 
de fundo a transformação da 
coisa pública em privada, com 
a decorrente precarização dos 
direitos dos trabalhadores.

Os representantes dos sindica-
tos falaram sobre a importância 
do XVII Encontro, a situação nos 
estados, criticaram a Ebserh e 
expuseram as lutas gerais enca-
minhadas pelos sindicatos filiados 
à Fasubra. Os advogados incenti-
varam os sindicatos a desenvolver 

ações jurídicas locais e destacaram 
a importância da discussão sobre a 
democratização das universidades, 
que deve envolver toda a comuni-
dade universitária.

Servidor público
Na parte da tarde o tema foi 

o servidor público, com foco nas 
garantias constitucionais e legais 
propícias a um trabalho decente 
e saudável. A Convenção 155 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que trata da segu-
rança e saúde dos trabalhadores, 
também foi abordada.

O palestrante advogado Flávio 
José Souza disse que a melhor 
forma de instrumentalizar os 
sindicatos para provocar o judi-
ciário federal é utilizar ações com 
demandas baseadas em doenças 
funcionais, trabalho em condições 
insalubres e assédio moral (coleti-
vo e individual), principalmente se 
as ações tratarem da ineficiência 
dos aspectos relativos a segurança, 
higiene e meio ambiente.

Flávio tratou de alguns arti-
gos da Convenção 155, fez uma 
abordagem sobre os sistemas de 

fiscalização e o arcabouço legal 
passível de ser usado para ingresso 
de ações, além de ter apresentado 
casos particulares de servidores 
com adoecimento e patologias 
resultantes da forma de realização 
do trabalho e inadequação de 
espaço físico. 

No debate, os advogados apre-
sentaram várias dificuldades para 
mover os processos, sendo uma deles 
a falta de peritos que comprovem a 
situação, normalmente precária, do 
servidor que exerce função insalubre. 

Nesse debate, concluiu-se que 
é necessário estabelecer legislação 
específica para proteger a saúde do 
trabalhador público, já que a falta 
desta implica fundamentação com 
base na CLT.

Carreira
A segunda mesa da tarde 

abordou a carreira. O advogado 
Carlos Alberto Marques falou 
sobre as modificações trazidas à 
Lei 11.091/2005 com a entrada da 
Lei 12.772/2013 (Acordo de Greve), 
principalmente em relação aos in-
centivos de capacitação e qualifica-
ção. Ele disse que o maior problema 

é a não concordância do governo 
em dar tratamento isonômico entre 
ativos e aposentados no que se refere 
ao critério de somatório de cursos 
de capacitação para reposicionar 
aposentados e pensionistas. “O 
governo tem que fazer o tratamento 
igualitário”, reforçou.

Negociação coletiva  
No segundo dia do encontro, 

o primeiro assunto debatido foi 
a negociação coletiva no serviço 
público. A mesa foi composta 
pelos coordenadores de Assuntos 
Jurídicos da Fasubra, de Organi-
zação Sindical, e pelos advogados 
da Assessoria Jurídica, João Luiz 
Arzeno e Luís Fernando da Silva. 

O coordenador de Organiza-
ção Sindical, João Paulo Ribeiro, 
abordou o processo de articulação 
dos setores trabalhistas que cul-
minou com a criação da Conven-
ção 151 da OIT. Esta estabelece o 
princípio da negociação coletiva 
entre trabalhadores públicos e 
os governos das três esferas – 
municipal, estadual e federal. Há 
necessidade de lei complementar 
para regulamentar a convenção, 
o que levou a apresentação de 
24 projetos de lei no Congresso 
Nacional. “Por isso é fundamen-
tal que o movimento sindical se 
aprofunde sobre o tema para que 
as ações a serem realizadas daqui 
para a frente façam vingar as 
propostas dos trabalhadores sobre 
o assunto”, defendeu.

Em relação à regulamentação 
do direito de greve, o advogado 
Luiz Fernando Silva propôs a 
autorregulamentação, mas sem 
a submissão à avaliação do 
Observatório das Relações do 
Trabalho. Para ele, os sindicatos 
devem sugerir modificações ao PL 
e pressionar o Congresso para que 
aprove as alterações de acordo com 
as demandas dos trabalhadores.

Aposentadoria 
especial e Funpresp
Sobre a aposentadoria especial, 

o advogado Luiz Fernando Silva 
falou dos direitos dos servidores 
que atuam ou atuaram sujeitos 
a agentes insalubres e perigosos. 
As entidades nacionais entraram 
com mandado de injunção em 
2007 para garantir o direito aos 
servidores, sendo reconhecido pelo 
Supremo Tribunal Federal. No 
entanto, o direito ficou limitado às 
regras da Emenda Constitucional 
41, portanto sem integralidade.

Em relação à previdência 
complementar do servidor pú-
blico, a advogado avaliou que 
a adesão ao fundo é temerária, 
pois o mecanismo tem caráter 
contributivo sem garantia de 
pagamento no futuro.

“O encontro  é  mui to 
atual e refletiu as principais 
preocupações dos servidores 
públicos federais. Sou favorá-
vel que esses encontros sejam 
realizados mais vezes e com 
mesas de trabalho que dire-
cionem ações comuns pelas 
entidades de base”, avaliou 

Avaliações dos advogados do Sintufrj 

Alexandre Fecher. 
“Ampliou nossos horizontes 

em virtude da troca de experi-
ências com outros advogados 
que atuam em diversas uni-
dades da Federação. Tivemos 
contato com casos práticos que 
já foram objeto de decisão pelo 
Poder Judiciário e servem de 

referência para ações futuras”, 
declarou Rafael Mello.

Sugestão –  Os advo-
gados do Sinturj sugeriram 
no encontro que as direções 
procurem tratar as questões no 
campo da prevenção. Tentar 
soluções na esfera adminis-
trativa, para não chegar ao 

recurso da ação judicial, 
que a seu ver é muito mais 
complexo. “Tanto no âmbito 
das Ifes quanto do Congres-
so Nacional. As sugestões 
aos parlamentares em suas 
propostas de projetos de lei 
também são uma medida 
preventiva”, explica Rafael.  

Foto: Site da Fasubra

MESA: João Luiz Arzeno, Vanda do Carmo, Francisco de Assis e Luis Fernando da Silva

N
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Homofobia: 
um problema a ser enfrentado pela academia

DIVERSIDADE SEXUAL

dentidade e gênero, 
uma questão de toda 
a UFRJ” foi o tema do 

seminário realizado pela Pró-
Reitoria de Pessoal, entre os dias 
20 a 23 de maio, no auditório do 
CT, o qual reuniu um público 
expressivo. Nesta edição do Jor-
nal do Sintufrj publicamos o de-
bate sobre Diversidade Sexual, 
cujos palestrantes foram Jean 
Wyllys, deputado federal (PSOL/
RJ), Marcos Vinícius Torres, da 
Faculdade Nacional de Direito 
(FND), Alexandre Bortolini, 
da Pró-Reitoria de Extensão 
(PR-5), e Elídio Marques, do 
Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas (CCJE). 

O técnico-administrativo e 
coordenador do Programa de 
Extensão e Pesquisa Diversidade 
da PR-5, Alexandre Bortolini, 
explicou que desenvolve uma 
série de ações de formação e 
sensibilização de profissionais 
da educação nos temas de gênero 
e sexualidade. Ele disse que há 
uma realidade de violência 
homofóbica, de agressão verbal 
e física dentro do próprio cam-
pus da UFRJ, mas nem sempre 
visível. Estudantes, técnicos-
administrativos e professores 
homossexuais, ou assim julga-
dos, são alvos de discriminação. 
Porém, a seu ver, embora haja 
um discurso de rejeição à discri-
minação, nem sempre isso tem 
as consequências administrati-
vas ou acadêmicas adequadas: 
“Se não há consequências, há 
grandes chances de acontecer 
de novo”, opina. 

Ele aponta ainda que há 
alunos na UFRJ transexuais e 
travestis que reivindicam o uso 
do nome social na universidade. 
Mas que ainda não há uma rotina 
para lidar com a questão. “Que 
nome vai aparecer na carteirinha, 
no diploma? São questões de âm-
bito administrativo que precisam 
ser definidas. Várias universidades 
federais já criaram normas para o 
reconhecimento do nome social, 
portanto, a UFRJ não precisa 
inventar”, diz Bortolini.

O coordenador lembrou 
também da responsabilidade 
política, pública e social da 
universidade na formação de 
profissionais de diversas áreas 
como Educação, Direito, Ser-
viço Social e Psicologia que se 
deparam rotineiramente com 
questões que dizem respeito a 

gênero e diversidade. Para ele, a 
universidade precisa de gestores 
que incorporem o discurso da 
diversidade sexual e pensem pro-
gramas e projetos que tratem do 
tema nos cursos de graduação com 
a relevância que merece.

Discussão só não basta 
O professor Elídio Marques, 

do Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos 
(Nepp-DH), contou que incorpora 
em suas aulas a questão do direito 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgê-
neros) e percebe diferentes reações 
e, muitas vezes, um incômodo, 
um sinal de que “a coisa não 
está bem resolvida”. Segundo 
ele, quando se fala em temas 
como tortura, povos oprimidos, 
a discussão flui, mas quando se 
fala em direitos LGBT, há desin-
formação, “embora haja muita 
gente com coragem”.

Para Elídio, somente a dis-
cussão sobre tolerância não deve 
bastar: “É muito pouco para 
reconstruir o rumo de uma so-
ciedade mais humana”, afirma. 
A violência homofóbica, a seu ver, 
deve ser combativa de maneira 
decidida, e isso passa, inclusive, 
pelo reconhecimento simbólico, 
por políticas públicas para a 
construção de uma sociedade 
que tenha a diversidade como 
valor constituinte. “Eu me 
perguntaria se, no campo edu-
cacional, estamos fazendo tudo 
que podemos”, acrescentando 
que no curso de Direito nunca 
teve uma aula sobre diversidade.

O país precisa avançar
Marcos Vinícius, professor 

adjunto da Faculdade Nacional de 
Direito e chefe do Departamento 
de Direito Civil, elogiou o apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão à 
unidade e aos projetos do qual 
faz parte: Extensão, Educação, 
Questões de Gênero, Homofobia e 
Direito à Cidadania, que consiste 
em prestação de assistência jurí-
dica gratuita à população.

Segundo o professor, pode-se 
considerar que no Brasil avança 
o reconhecimento de direitos 
civis de homossexuais, como o 
casamento. Mas há países mais 
adiantados, onde a legislação 
coíbe a discriminação e obriga 
a indenizar as vítimas de precon-
ceito. “A ideia é que o país tenha 
uma legislação sobre o tema e 
que traga segurança jurídica 
para que as famílias tenham 
seus direitos garantidos”, diz ele.

Marcos Vinícius diz que a 
FND está evoluindo bastante 
quanto à abordagem do tema e 
que  também enfrentou proble-
mas com a homofobia, inclusive  
teve um mural sobre o assunto 
vandalizado. Mas a faculdade 
adotou medidas, esclareceu os 
alunos e ainda expandiu a atua-
ção na área LGBT. De acordo com 
o professor, no Escritório Modelo 
estagiários atendem gratuita-
mente a comunidade externa e 
o trabalho é reconhecido. Mas, 
para ele, são necessárias medidas 
que estabeleçam punição inde-
nizatória e o reconhecimento 
do direito na área de família e 
sucessão; só educação não resolve.

Não deve haver cidadãos
de segunda categoria
Jean Wyllys explicou que 

seu mandato parlamentar está 
a serviço da defesa dos Direitos 
Humanos e que coloca sob esse 
“guarda-chuva” a reivindicação 
da população LGBT. Segundo 
o parlamentar, o seu mandato  
trata dos direitos humanos am-
plamente, e que é constantemente 
solicitado pela imprensa, porque 
“não há outro deputado que fale de 
maneira corajosa sobre a questão”. 
Isso porque, afirma, “essa pauta 
tem um custo eleitoral.”

O deputado explicou que, do 
ponto de vista legislativo, a reivin-
dicação da comunidade LGBT tem 
três pautas no Congresso Nacional, 
uma delas é a lei de Identidade e 
Gênero, de sua autoria, chamada 
João Neri – em homenagem a 
um transexual ativista que viveu 
parte da vida como mulher, pro-
fessora da UFRJ e abriu mão da 
antiga identidade, inclusive do 
ponto de vista de documentos e 
direitos, como diploma e títulos 
de propriedade. Esta lei não ga-
rante apenas a troca de gênero na 
identidade e documentos formais, 
mas regulamenta o processo de 
hormonioterapia e a cirurgia de 
transgenitalização. 

A segunda pauta é sobre a 
criminalização da homofobia. Mas 
Jean argumenta que tem uma po-
sição cuidadosa em relação a isso, 
porque defende o Direito Penal 
Mínimo e é engajado em lutas pela 
redução do estado penal. Segundo 
Jean Wyllys, é preciso ser claro na 
aplicação de penas alternativas 

para homofóbicos. Porque o crime 
contra vida já está previsto no 
Código Penal, falta apenas a boa 
vontade dos agentes de segurança 
pública em aplicar o código nos 
crimes contra a vida ou lesões por 
motivo homofóbico. 

“Sim, a homofobia é um 
motivo torpe. O ódio é um mo-
tivo torpe, e assim tem que ser 
qualificado”, defende o deputado, 
ponderando, entretanto, que é 
preciso enfrentar a questão do 
ponto de vista do sistema,  que a re-
produz – como escolas, igrejas ou 
família – com políticas públicas.

O terceiro projeto de lei em 
tramitação no Congresso é sobre 
o  casamento gay, que é garantido 
pela regulamentação do Con-
selho Nacional de Justiça, que 
sucedeu a decisão do Supremo 
Tribunal Federal de reconheci-
mento de uniões homoafetivas 
e a decisão do Superior Tribunal 
de Justiça que converte essa união 
em casamento. Mas o deputado 
explica que ainda precisa se 
tornar lei no Congresso, e essa 
seria a pauta mais importante, 
porque dá garantia material a 
mais de 70 direitos negados aos 
homossexuais.

Segundo Jean Wyllys, em-
bora pessoas ignorantes ou de 
ma-fé repitam bobagens como, 
por exemplo, que a luta dos 
homossexuais é por privilégios, 
a verdade é que eles têm muito 
menos direitos que heterosse-
xuais: “A pauta do casamento 
garante esses direitos e promove 
o reconhecimento social”.

Debate
Durante o debate, a grande 

maioria das manifestações do pú-
blico foi quanto à necessidade de 
levar a discussão da diversidade 
à academia, reconhecendo que 
as escolas são fatores de trans-
formação e de não coadunação 
com a discriminação.  

 “A luta do movimento LGBT, 
do movimento feminista, do 
movimento negro, são lutas pelo 
Estado Democrático de Direito, pela 
promoção do bem de todos, sem 
qualquer discriminação. Portanto, 
é uma luta de todos. É a última 
fronteira do amadurecimento das 
democracias liberais. Se engajem 
nela sem preconceito e sem medo 
de ser feliz”, concluiu Jean Wyllys.

A próxima edição do Jornal do 
Sintufrj trará mais uma parte do 
seminário produzido pela PR-4.

 “I
Foto: Bruna Aguiar - Coordicon/UFRJ

ELÍDIO Marques, Marcos Vinícius, Jean Wyllys, Agnaldo Fernandes, superintendente 
de Pessoal, Gustavo Cravo, da equipe de organização do evento, e Alexandre Bortolini
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