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20 de novembro – Dia da 
Consciência Negra. A data é uma 
homenagem ao líder do Quilombo 
dos Palmares e também uma 
forma de lembrar o sofrimento 
dos negros ao longo da história, 
desde a época da colonização do 
Brasil, tentando garantir seus 
direitos sociais, além de marcar 
a luta contra o preconceito racial 
e pelo respeito à pessoa humana, 
e de conscientização das pessoas 
sobre a importância da raça negra 
e de sua cultura na formação do 
povo brasileiro.    

Valeu Zumbi!

Nota da Direção: 
A Diretoria Executiva do Sintufrj organizou a instalação do Departamen-

to de Gênero com o objetivo de consolidar uma política de ação para que 
haja maior participação das mulheres nas atividades sindicais, bem como 
para assessorar politicamente a direção na implementação das resoluções 
da Fasubra. 

Em relação à participação da categoria no III Seminário Nacional da 
Mulher Trabalhadora da Fasubra, que será realizado dias 22 e 23 de novem-
bro, na UnB, informamos: Considerando que os critérios para escolha da 
delegação são estabelecidos pela direção do Sintufrj, optamos pela construção 
do consenso para escolha de uma representação ampla de todas as forças 

políticas organizadas na UFRJ. Lamentamos que no clamor do debate essa 
construção tenha sido interrompida. 

Dessa forma, a direção torna público que mantém sua linha política 
na busca da construção da unidade de ação e consenso, e reitera que está 
garantida a participação de até três companheiras da oposição que estavam 
presentes na instalação do Departamento de Gênero. 

Para tanto, convocamos reunião com a representação das forças políticas 
para esta segunda-feira, dia 18, às 14h30, na sede do Sindicato, para apre-
sentação dos nomes conforme resolução da direção.

Direção Executiva do Sintufrj

INSCRIÇÕES: DE 25 DE NOVEMBRO A 6 DE DEZEMBRO
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conquista

 Em reunião-ato no Espaço 
Cultural, na quarta-feira, dia 13, 
foi instalado o Departamento de 
Gênero do Sintufrj. A maioria 
dos presentes era trabalhadora 
da UFRJ, entre elas militantes de 
longa data que sempre defenderam 
um espaço dentro da estrutura 
sindical para tratar de questões 
específicas, como gênero e raça.  

“Estamos hoje reunidos para 
instalar e dar início às atividades 
do Departamento de Gênero do 
Sintufrj. Agradeço a presença das 
companheiras e dos companheiros, 
e quero registrar que para nós da 
direção do Sindicato é motivo de 
satisfação ver que homens também 
se mobilizaram para participar 
deste momento tão importante para 
todos os trabalhadores da UFRJ”, 
disse Carmen Lucia ao dar início aos 
trabalhos. A iniciativa do Sindicato 
foi elogiada pelas trabalhadoras.

Dois dirigentes da Fasubra: 
Ivanilda Reis, da Coordenação 
de Mulheres Trabalhadoras, e 
Diego Gonçalves Rodrigues, da 
Coordenação de Políticas Sociais 
e Gênero, estavam presentes, como 
também a dirigente da CTB, Célia 
Regina de Almeida, representando 
a secretária de Mulheres da Cen-
tral, Kátia Branco. A secretária de 
Mulheres Trabalhadoras da CUT-
Rio, Virgínia Berriel, não pôde es-
tar presente porque participava de 
seminário fora do Rio de Janeiro. 

Desafio 
“É uma satisfação estar neste 

ato inaugural”, saudou a dirigente 
da CTB Célia Regina, acrescentando 
que “o grande desafio quando um 
sindicato cria um departamento de 
gênero é saber como sustentar as 

Sintufrj cria Departamento de Gênero
Iniciativa visa discutir e encaminhar políticas de combate ao machismo, sexismo, homofobia 

e a todas as formas de opressão a mulheres, homens e homossexuais

especificidades da categoria dentro 
do global. É um desafio imenso e 
muito trabalhoso, porque na hora 
de mostrarmos que a nossa luta 
é justa, nos defrontamos com a 
disputa de poder”, afirmou a mi-
litante, referindo-se às mulheres 
sindicalistas. 

Estabelecer estratégias
“Este não é o ponto de partida, 

hoje apenas estamos instituciona-
lizando o que já existia, porque as 
mulheres que fizeram a história 
deste Sindicato e da Fasubra, como 
Marlene Ortiz, Neuza Luzia e Iaci 
Azevedo, contribuíram muito para 
o avanço da discussão sobre gênero. 
Mas a partir da institucionalização, 
podemos debater mais, porque gê-
nero vai além da luta das mulheres 
trabalhadoras. Alguns sindicatos 
setorizam o debate, mas quando 
se cria um grupo temos que avaliar, 
por exemplo, como é a disputa de 
poder entre o gênero feminino e o 
masculino”, afirmou Diego, que 
citou frases de Simone de Beauvoir 
para saudar a iniciativa do Sintufrj, 
como esta: “Querer ser livre é tam-
bém querer livres os outros”. 

Ele propôs que o departamento 
estabeleça estratégias de combate 
às opressões nos muitos ambientes: 
no trabalho, em casa e, inclusive, 
nos sindicatos, onde até hoje é um 
espaço muito ocupado por homens 

– “Até mesmo numa categoria 
onde as mulheres predominam, 
como é o caso dos professores”. 
Diego sugeriu também que o de-
partamento assuma uma postura 
pedagógica para conscientização 
dos companheiros.   

O machismo, segundo Die-
go, está presente até na carreira 
dos técnicos-administrativos em 
educação. “Alguns itens, como 
capacitação e qualificação, por 
exemplo, contemplam mais os 
homens, considerando que, cul-
turalmente, a mulher é respon-
sável por mais de uma jornada de 
trabalho. Se é assim, quem tem 
mais oportunidade de se qualificar 
e ascender profissionalmente e 
financeiramente?”, pergunta.   

“No momento estudantil tam-
bém passamos por isso (opressão 
machista), embora no Conselho 
Universitário sejamos maioria: 
três mulheres e um homem”, 
surpreendeu os presentes a reve-
lação da diretora do DCE Mário 
Prata (Movimento Correnteza) e 
estudante de Biologia, Danielle 
Ramos da Silva. Como militante 
do Movimento de Mulheres Olga 
Benário, ela avalia que nos últimos 
anos houve avanços nas políticas 
dirigidas às mulheres, mas não 
só pelo fato de a presidência da 
República estar ocupada por uma 
mulher, mas principalmente pelo 

somatório de lutas empreendidas 
pelas trabalhadoras país afora. 
Lembrando que as mulheres pobres 
e negras sofrem mais que as outras, 
Danielle convidou todos para o ato 
desta segunda-feira, 25, no Centro 
da Cidade, contra a violência às 
mulheres: “Porque temos que ser 
protagonistas da nossa história”.

“A iniciativa é muito boa, mas 
no momento gostaria de estar 
discutindo o gênero feminino”, 
afirmou a vigilante Noemi An-
drade. “E essa discussão é urgente, 
porque a cada dia as mulheres 
estão mais inseridas na sociedade, 
e é uma questão de conquista de 
poder”, justificou. 

Noemi sugeriu que o Sintufrj 
criasse uma Seção de Mulheres 
para que questões atuais e antigas 
com as quais as trabalhadoras 
se defrontam cotidianamente, 
como discriminação no mercado 
de trabalho, machismo, assédio 
moral, fossem tratadas pela en-
tidade como prioridade. “Como 
vigilante, uma área dominada por 
homens, sofri na pele o machismo 
cotidianamente, mas esse mal está 
presente em todos os setores de 
atividades, em casa, na rua. Além 
disso, a agressão às mulheres em 
todos os aspectos cresce. Precisa-
mos debater e analisar para saber 
o que está acontecendo. Por isso 
proponho que o Sintufrj volte a 
essa discussão”, disse Noemi.

“Um terço de mulheres no 
mundo sofre com a violência, e 
nem sempre ela é física, mas psi-
cológica, e talvez doa muito mais. 
A universidade se transformou 
em exemplo do que sofremos na 
sociedade, e a cada dia estamos 
mais expostas ao assédio moral 

e à violência de um modo geral”, 
observou a coordenadora da Fasu-
bra, Ivanilda Reis. “O machismo”, 
disse, “se manifesta em todos os 
locais, e por isso é importante que 
se discutam os problemas para es-
tarmos preparadas para enfrentar 
a realidade. E agora, com o depar-
tamento, temos a oportunidade  de 
conversar e expor nossos anseios e 
propostas e sairmos fortalecidas.”

“Este departamento é o re-
sultado da nossa participação na 
luta. Somos guerreiras porque 
estamos sempre à frente das greves 
pelos nossos direitos. A minha 
monografia na graduação em 
serviço social, em 2005, foi sobre 
a violência contra a mulher, e 
fico impressionada ao constatar 
que de lá para cá nada mudou”, 
afirmou Marli Rodrigues da Silva, 
da Faculdade de Letras.

“Sou de 1944 e a nossa socie-
dade sempre foi muito machista: o 
menino tinha que montar cavalo 
e a menina brincar com boneca. 
As décadas vão passando e pouco 
coisa muda, e continuamos sob a 
ditadura masculina. A violência 
em casa, na condução, no trabalho 
vem daí. Com o homossexualismo, 
que não é doença, é a mesma ques-
tão cultural. Por isso todos têm que 
se dar as mãos e caminhar para 
a frente”, disse Justine Gomes da 
Silva, aposentada do Ipub. 

“O machismo está no interior 
do sindicato e se manifesta, por 
exemplo, quando uma dirigente 
adota uma atitude equivocada de 
não considerar a importância que 
tem para uma militante participar 
de uma atividade e levar com ela o 
seu filho”, afirmou Valdelize Ribei-
ro, da Faculdade de Matemática. 

Fo
to

s:
 R

en
an

 S
ilv

a

DANIELLE Ramos da Silva IVANILDA Reis CARMEN Lucia JUSTINE Gomes da Silva CÉLIA Regina de Almeida



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1054 – 18 a 24 de novembro de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

luta dos auxiliares 
administrativos por 
equiparação funcional 

aos assistentes administrati-
vos, iniciada em 2005, ganha 
fôlego. Agora a atuação será 
em três frentes: administrativa, 
política e jurídica. Essa estraté-
gia foi definida na reunião dos 
trabalhadores com a direção 
do Sintufrj e o assessor jurídi-
co da entidade, André Viz, na 
quarta-feira, dia 13, no auditó-
rio Archimedes Memória, Reito-
ria. Na UFRJ são cerca de 500 
auxiliares administrativos que 
exercem a mesma função dos 
assistentes administrativos.

A atuação política começa 
com a participação dos cinco 
integrantes da comissão dos 
auxiliares no seminário nacio-
nal que a Fasubra realiza de 8 
a 17 de novembro, na UFMG. 
Os nomes de Valquíria Maciel, 
Juracy Bruno dos Santos, Ro-
sangela Oliveira (Rosinha), 
Josemar Villaça e Rita Moraes  
foram referendados por una-
nimidade na reunião, que 
contou com a participação de 
36 auxiliares administrativos. 
Dois integrantes da direção 
também irão ao seminário.

Luta por equiparação funcional 
vai ser unificada nacionalmente
Trabalhadores da UFRJ participarão do seminário nacional da Fasubra sobre o tema 

Pauta do seminário
No seminário serão troca-

das experiências e discutida 
a situação dos auxiliares nas 
universidades federais de todo 
o país. “O que pretendemos é 
transformar essa demanda em 
uma luta nacional. Existe a 
proposta de racionalização da 
Fasubra que aglutina e cria 
cargos para atender ao plano 

de carreira, e os auxiliares fa-
zem parte dessa proposta”, ex-
plicaram Francisco Carlos, co-
ordenador de Comunicação, e 
Nivaldo Holmes, coordenador 
de Administração e Finanças. 
Os dois coordenaram a mesa 
da reunião com os auxilia-
res administrativos Josemar 
Villaça, Rosangela Oliveira e 
Juracy Bruno. 

A atuação administrativa 
está ligada à abertura de pro-
cesso individual e cobrança do 
parecer da Procuradoria da uni-
versidade. No momento, mais de 
150 auxiliares administrativos 
têm processo individual para 
equiparação montado e que se 
encontra na Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4). Dado o número 
total de auxiliares na universi-
dade, os processos reforçarão a 
reivindicação.

A solicitação para a equipa-
ração funcional deve ser feita 
de forma individualizada. O 
processo aberto no setor de re-
cursos humanos da unidade do 
funcionário dever ser encami-
nhado à PR-4. Aqueles que não 
têm processo individual aberto 
devem fazê-lo. Toda a docu-
mentação necessária pode ser 
solicitada à integrante da co-
missão de auxiliares Rosangela 

Esclarecimentos 
O que foi explicado na 

reunião é que a atuação nas 
três frentes – administrativa, 
política e jurídica – não in-
viabilizará ou atrapalhará o 
andamento de qualquer uma 
das iniciativas. Houve muitas 
dúvidas a esse respeito que fo-
ram sendo esclarecidas ao lon-
go da reunião. 

“O que vai acontecer em 
Minas Gerais não interrompe 
nossa atuação aqui”, destacou 
Juracy Bruno. “Nos engajar-
mos numa organização em ní-
vel nacional não inviabilizará 
nossa organização na UFRJ, e 
é importante conhecer a expe-
riência de outras universidades 
e termos lá uma representação 
da UFRJ”, completou Rosinha.

“Nossa ideia é conquistar 
o reconhecimento ao direito 
de vocês com a ação judicial, 
e isso ajudará também a for-
talecer a luta política pela 
junção dos cargos de auxiliar 
e assistente administrativo”, 
esclareceu o assessor jurídico 
André Viz. 

A integrante da comissão 
Rita Moraes fez um desabafo: 
“Quando começamos, éramos 
um pequeno grupo e sofremos 
muito. Lembro-me de uma 
reunião no Ministério do Pla-
nejamento quando chegaram 
a perguntar pra gente quem 
servia o cafezinho. Conquista-
mos respeito, e temos agora a 
brecha na lei para reivindicar 
o tempo retroativo. O Sindi-
cato nos apoia desde a gestão 
passada, e conseguimos avan-
çar. É lento sim, mas vou con-
tinuar lutando”. 

“Estou nessa luta desde 
2005. Para conseguir algo do 
Ministério do Planejamento é 
muito difícil, mas vamos ten-
tar”, disse Josemar.

O Sintufrj quer que os 
reitores, através da Andifes, 
se manifestem pela impossi-
bilidade de se separar o fazer 
dos auxiliares dos assisten-
tes administrativos.

A

JOSEMAR Villaça, Rosangela Oliveira, Juracy Bruno, Francisco Carlos, Nivaldo e André Viz

NIVALDO Holmes e André Viz

Fotos: Renan Silva

Como o auxiliar deve proceder
Oliveira (Rosinha) por meio do 
e-mail rosajoc@hotmail.com.  

Ação judicial – Finaliza-
dos os processos administrati-
vos individuais – por isso é im-
portante que todos os auxiliares 
façam a solicitação no setor de 
recursos humanos de sua uni-
dade –, o Sindicato irá orientar 
sobre a ação judicial para rei-
vindicar a diferença de remu-
neração entre o cargo de au-
xiliar e o de assistente. A ação, 
conforme a lei, só pode pleitear 
a diferença dos últimos cinco 
anos trabalhados no cargo. 

“O importante é termos a 
uniformização do argumento 
na base do processo, pois com 
isso podemos abrir oportunida-
des para julgamentos uniformes 
favoráveis por parte do juízo”, 
disse André Viz. Ele informou 
também que nesse processo não 
há como o auxiliar voltar a ou-

tro cargo ou função anterior, 
porque não há diferenciação. 
“As funções de auxiliar e assis-
tente administrativo não se dife-
renciam”, afirmou. 

Segundo ainda explicou o 
assessor jurídico, aqueles que fo-
rem herdeiros ou pensionistas de 
auxiliares administrativos po-
dem participar da ação judicial. 

E quem tiver dúvida se o titular 
entrou ou não com o processo 
administrativo de equiparação 
deve se informar a respeito com 
a comissão de auxiliares.  
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A Pró-Reitoria de Pessoal realiza de 26 a 
29 de novembro, das 9h às 16h, no auditório 
do Centro de Tecnologia – bloco A, na Cida-
de Universitária, o I Seminário Identidade e 
Raça. Estão programadas palestras e diversas 
atividades culturais. Será emitido certificado 
de participação.

De acordo com a PR-4, o seminário será um 
espaço de debate e reflexão sobre uma temática 
bem atual e de muita relevância para a socieda-
de. E a UFRJ tem o dever de atentar para o tema, 
numa perspectiva de superação dos problemas 
advindos do preconceito e da discriminação, 
muitas vezes velados, dentro e fora de seus muros.  

A Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa do 
Senado realizou, no dia 4 de no-
vembro, audiência pública para de-
bater o tema “Os fundos de pensão 
e a dignidade das pessoas”. A situa-
ção dos aposentados e pensionistas 
do fundo de previdência Aerus foi 
lembrada como um exemplo do 
que pode acontecer com os traba-
lhadores beneficiários. 

Expositores e senadores ava-
liaram que o caso Aerus é o mais 
emblemático dos problemas que 
os fundos de pensão podem acar-
retar aos participantes. O fundo 
de pensão Aerus reúne 20 mil ex-
funcionários das companhias Va-
rig, Cruzeiro, Transbrasil e demais 
patrocinadoras. Por causa de um 
rombo financeiro, o Aerus está sob 

Caso Aerus pode se repetir em outros fundos
intervenção, e desde 2006 o valor 
de aposentadorias e pensões pagas 
mensalmente aos ex-funcionários é 
de apenas 8% do valor devido.

Previ e Funcef
Para a presidente da Associação 

de Aposentados e Pensionistas do 
Banco do Brasil (AAPBB), Isa Musa 
Noronha, a situação do Aerus pode 
se repetir em outros planos como o 
Previ, que reúne os funcionários do 
Banco do Brasil. Em sua avaliação, 
os fundos de pensão não deveriam 
ser utilizados como empresas pri-
vadas.

“Quem recebe benefício é apo-
sentado e pensionista. Patrocinador 
não pode nunca ser objeto de rece-
ber aportes de seu fundo de pensão. 
O Banco do Brasil tem engordado 

seus resultados milionários e apa-
recido na imprensa com destaque 
graças aos aportes que faz dos re-
sultados da Previ”, criticou.

Antônio Bráulio de Carvalho, di-
retor de Planejamento e Controlado-
ria da Fundação dos Economiários 
Federais (Funcef), que administra o 
plano de previdência complementar 
dos empregados da Caixa Econômi-
ca Federal, diz que é uma relação 
capital-trabalho. “Quando eu penso 
nos patrocinadores, eles sempre vão 
querer pagar menos do que devem. 
Essa é uma característica da relação 
capital-trabalho. E quando eu penso 
nos participantes, eles sempre vão 
querer incluir benefícios que não 
estão contratados. E quem vai pagar 
essa conta?”.

Com Agência Senado

“Não reco endo a ninguém”
O comissário de bordo Antonio 

Melo, 59 anos, trabalhou 22 anos 
na Varig, contribuiu para sua apo-
sentadoria religiosamente e hoje 
recebe 8% do que deveria. A expe-
riência com fundo de pensão ele 
não recomenda a ninguém. 

“O que aconteceu com o Aerus 
pode acontecer com qualquer fun-
do de pensão. E são os contribuintes 
quem perdem. Trabalhei 22 anos 
na Varig como comissário de bordo. 
Passados mais de 7 anos da interven-
ção, hoje recebo 8% do que deveria. 
Desde abril de 2006, 900 destes con-
tribuintes morreram sem receber o 
que lhes era devido. Muitos se sui-
cidaram”, conta. “Não recomendo 

fundo de pensão para ninguém. O 
servidor público pode se dar mal 
como nós”, complementa. 

Melo também falou sobre a 
culpa do governo: “O pior é que o 
órgão do governo que deveria fis-
calizar as operações dos patrocina-
dores como a Varig, na época, não 
o fez. Esse órgão hoje é a Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar. Fizemos ação na 
Justiça responsabilizando a União 
pelos prejuízos que tivemos. Ga-
nhamos, mas não levamos. Desde 
2009 esperamos uma solução que 
o governo diz que vai dar. A espera 
é cruel, pois muitos aposentados já 
são octogenários”.

“A cidade é nossa! 
A rua é nossa! O corpo é meu!”

Na segunda-feira, 25 de 
novembro – Dia Internacio-
nal de Luta pelo Fim da Vio-
lência contra as Mulheres –, 
as trabalhadoras e militantes 
estarão juntas no ato orga-
nizado pela Marcha Mundial 
das Mulheres, através do Fó-
rum Estadual de Combate à 
Violência contra a Mulher 
(FEM), no centro do Rio de 
Janeiro, às 17h, com concen-
tração na Candelária. 

“O tema é mais do que  
atual em nossas agendas de 
luta, já que não só a opressão 

Calendário Fasubra / Novembro

O sucesso da roda de samba em home-
nagem à categoria pelo Dia do Trabalha-
dor no Serviço Público incentivou a direto-
ria do Sindicato a repetir a dose. Portanto, 
na sexta-feira, dia 22, a partir das 14h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj, o sambista To-
nho de Rocha Miranda, acompanhado pelo 
grupo Se Marcar Dança, comanda a roda de 
samba do Sintufrj. O repertório é de primei-
ra: sambas de Martinho da Vila, Dona Ivone 
Lara, Paulinho da Viola, Luiz Carlos da Vila, 
Roberto Ribeiro, entre outros compositores e 
intérpretes famosos.   

AA da UFRJ
Reunião às quartas-feiras, das 15h às 17h, na subsede, no HUCFF.

que as mulheres sofrem está 
longe de acabar, como também 
os índices de violência têm au-
mentado, como os de estupro”, 
chamam a atenção as inte-
grantes da Marcha Mundial 
das Mulheres no e-mail envia-
do aos sindicatos, entre eles o 
Sintufrj. Elas concluem:

“Em um momento da ci-
dade e do Estado do Rio de 
Janeiro em que temos de afir-
mar que o espaço público é do 
povo, temos de afirmar mais 
alto que, ao contrário, nosso 
corpo nos pertence! Por isso, 

a palavra de ordem no dia 25 
será: ‘A cidade é nossa! A rua 
é nossa! O corpo é meu!’”

Vamos fazer um ato boni-
to, grande e mostrar a nossa 
força feminista.

Oficina preparatória
No dia 19, às 17h, no IFCS 

(Largo de São Francisco/Cen-
tro), haverá uma oficina de 
materiais, pois a ideia é ter-
mos várias intervenções le-
gais no ato, e você pode aju-
dar nessa tarefa. Os artistas 
são muito bem-vindos. 

Sexta-feira, 22 – Roda de samba no Sintufrj

 18 a 20: Reunião da DN
 20: Dia Nacional da Consciência Negra
 21: Seminário de Auxiliares, das 8h às 17h, na UFMG – Belo Horizonte, MG
 22 e 23: III Seminário da Mulher Trabalhadora da Fasubra
 26 a 28: Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Siste-

ma Único de Saúde (MNNP-SUS)
 28, 29 e 30: Encontro Regional Centro-Oeste – Palmas, TO

I Seminário Identidade 
e Raça da PR-4

Informe sobre seminário
O Seminário Antirracismo Negras e Negros do Sintufrj não será mais 

realizado no dia 25 de novembro. Na próxima edição do jornal informare-
mos a nova data.

Eleição no HUCFF
Nesta segunda-feira, dia 18, às 10h, no auditório Alice Rosa (12° andar 

do HUCFF), será realizado o último debate entre os candidatos que dispu-
tam a eleição para diretor-geral da unidade, dessa vez para os três segmentos 
da universidade.


