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ELEIÇÃO NA UFRJ

Campanha Salarial 2014. Assembleia dia 9, às 10h, no auditório do CT. Página 3       

ELEIÇÃO NO HUCFF

No dia 10 de dezembro, das 12h às 20h, na Lespam
(Liga de Esportes do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro), 
no km 11 da Avenida Brasil, na altura da Penha 

A ATRAÇÃO PRINCIPAL é O GRUPO FUNDO DE QUINTAL
Abertura: Banda Rio Balanço e DJ Júnior, da BEAT 98
Fechamento: bateria da Escola de Samba União da Ilha do Governador 
e show de passistas

As inscrições seguem até sexta-feira, dia 6 e somente 
pelo site (sintufrj.org.br).

NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO

ATENÇÃO: 
entrega das 
credenciais 

dias 4, 5 e 6, 
no Espaço 
Cultural 

do Sintufrj, 
das 9h às 20h

Vitória da categoria!
Comunidade universitária diz um Não definitivo à Ebserh
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O evento será realizado 
pela Decania do Centro de 
Tecnologia de 3 a 6 de de-
zembro. São quatro dias de 
atividades, cujo objetivo 
é oferecer aos professores, 
técnicos-administrativos e 
estudantes a oportunidade 
de confraternizarem, mos-
trando seu lado artístico. Es-
tão previstas apresentações 
de teatro, música, dança e  

No auge da sua atividade, o 
Quilombo de Palmares constitui-
se como o único estado socialista 
no território brasileiro, onde a sua 
economia baseava-se nas diversi-
dades da produção agrária e ma-
nufatureira destinadas ao sustento 
e à manutenção de negros, brancos 
e índios acolhidos pelo Quilombo. 
Isso dá prova de que ainda hoje, no 
século XXI, o trabalho coletivo faz-
se necessário para que o desenvolvi-
mento sustentável seja o fator que 
proporcione o crescimento organi-
zado de uma sociedade.      

O Brasil, que ainda se permite 
estar longe do ranking dos países 
com grandes investimentos em tec-
nologias, mantendo-se estagnado 
no subdesenvolvimento e com a 
sua produção agrária voltada para 
commodities, dá as costas para mi-
lhões de pessoas que ainda vivem 
abaixo da linha da miséria, sem 
trabalho e sem ter o que comer.

 Enquanto isso, a agricultu-
ra familiar ainda é a maior fonte 
de renda dos quilombolas. Quase 
cinco séculos depois, esse tipo de 
organização existe de forma mui-
to expressiva no país. São mais de 
2.400 comunidades reconhecidas 

Reflexões de um militante
pela Fundação Cultural Palmares. 
O sentimento de unidade é muito 
presente nos remanescentes qui-
lombolas em geral.

A prática de genocídio aplicada 
à população negra em todo o terri-
tório brasileiro desde o processo da 
sua invasão constitui crime de lesa-
humanidade. Portanto, aumenta 
cada vez mais a dívida do Estado 
para com o povo negro, que por 
conta da cor da sua pele se confi-
gura ainda hoje como uma vítima 
consequente. 

Não é possível aguardar mais 
quatrocentos anos para que a re-
paração reduza na sua totalidade 
o impacto da discriminação racial 
que o povo negro sofre, por ser ne-
gro.     

Este ano completa dez anos da 
aprovação do projeto da Lei 10639 
que regulamenta a História da Áfri-
ca no ensino de base. E a resistência 
das Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Educação na sua aplicação 
configura-se crime, por cercear di-
reito à educação de jovens negros 
e não brancos. Nesse sentido, uma 
ferramenta que está exposta e que 
deve ser acionada imediatamente é 
o Ministério Público fazer valer os 

direitos da cidadania.
Militantes do GT de Políticas 

Sociais e Antirracismo do Sintufrj 
participaram do ato simbólico de 
lavagem do busto de Zumbi dos 
Palmares, na Avenida Presidente 

Conferência 
Estadual de 
Saúde 
do Trabalhador e 
da Trabalhadora

A Secretaria de Saúde do Tra-
balhador da CUT-RJ realiza a 1ª 
Conferência Estadual de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora 
nesta segunda-feira, dia 2, das 14h 
às 21h, na sede da Central (Av. Pre-
sidente Vargas, 502, 15º andar, Cen-
tro do Rio).

Jogo festivo
O grupo de trabalhadores de di-

versas unidades da UFRJ que uma 
vez por mês se reúne para confra-
ternizar, com o apoio do Sintufrj, 
no dia 23 de novembro disputou 
uma partida de futebol com a 
equipe da comunidade da Maré e 
venceu por 4x2. O aniversariante do 
mês foi Riquinho, do CCS. 

Nota de 
falecimento

Com pesar informamos o fale-
cimento do professor Mario Giorgio 
Marrano, 93 anos, ocorrido no dia 
13 de novembro. Ele se formou em 
1944 na Faculdade Nacional de Me-
dicina e durante 50 anos atuou na 
unidade como docente, tendo sido 
amado e respeitado pelos colegas 
médicos e professores. 

AA da UFRJ
Reunião às quartas-feiras, das 

15h às 17h, na subsede no HU.

 “Prevenir, agir, cuidar”

Eleição na FAU começa hoje

Este foi o tema da V Se-
mana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho In-
tegrado do Centro de Tecnolo-
gia/UFRJ, realizada nos dias 
27 e 28 de novembro. O evento 
é realizado anualmente e  ob-
jetiva conscientizar os traba-
lhadores sobre seus direitos e 
deveres em relação à seguran-
ça e saúde no trabalho. 

A V Sipat Integrado CT/

UFRJ constou de palestras 
sobre os temas: Prevenção 
e cuidados com a pele; Ele-
tricidade com segurança; 
Primeiros socorros; Ativida-
de motivacional; Ginástica 
laboral; Segurança contra 
incêndio (teoria e prática); 
Patologias ortopédicas; e 
Implantação do Subsistema 
Integrado de Assistência à 
Saúde do Servidor (Siass).  

Nos os próximos três dias: 
3, 4 e 5, alunos, professores e 
técnicos-administrativos da 
Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo (FAU) da UFRJ estarão 
envolvidos com a eleição para 
novo diretor da unidade. Duas 

chapas concorrem ao pleito: uma 
das professoras Denise Barcellos 
Machado, atual diretora, e Van-
da Vilhena Freire (candidata a 
vice), e outra dos professores 
Mauro César Oliveira Santos e 
Maria Júlia de Oliveira Santos.  

Vargas, promovido por várias enti-
dades do movimento negro do Rio 
de Janeiro. O GT também esteve 
presente ao debate promovido pelo 
Sintufejuf.

Clério Francisco Rosa  

5ª Semana de Arte do CT
poesia, além de feira de ar-
tesanatos.

No primeiro dia da Sema-
na de Arte será realizado o 
Encontro de Corais, às 12h, e 
o Coral do Sintufrj vai partici-
par. Constam ainda da progra-
mação desta terça-feira jazz, 
karatê e aulão de ioga. Confira 
a programação completa com 
os locais das apresentações nos 
murais da Decania.     

Carta renúncia
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LUTA

I Encontro Nacional 
de Auxiliares do Plano 
de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE), realizado no dia 
21 de novembro, na UFMG, em 
Belo Horizonte, ampliou a possi-
bilidade da luta por equiparação 
funcional dos auxiliares.

 “O encontro foi positivo. Avalio 
que a organização dos auxiliares 
será um passo importante para 
avançar na nossa proposta final 
de racionalização”, afirmou o co-
ordenador-geral do Sintufrj e coor-
denador de Trabalho e Jurídico da 
Fasubra, Francisco de Assis. 

Desta primeira reunião para 
organizar os auxiliares nacional-
mente foi criada uma comissão 
que será responsável por reunir as 
demandas nas instituições federais 
de ensino (Ifes) e afunilar propos-
tas e ações. Dois integrantes da 
UFRJ, Rosângela Oliveira e Valquí-
ria Maciel, integram a comissão. 

Entre os encaminhamentos 
aprovados para a luta dos auxiliares 
está a mobilização dos auxiliares de 

Comissão é criada no Encontro Nacional de 
Auxiliares e tem representantes da UFRJ  
A luta agora engloba todos os auxiliares das Ifes

administração e de enfermagem de 
cada Ife para realizar ações com os 
reitores. O objetivo é que estes deem 
apoio e defendam a reivindicação 

A racionalização (agluti-
nação dos cargos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação 
– PCCTAE) faz parte do Termo 
de Acordo que pôs fim à greve de 
2012, firmado entre governo, Fa-
subra e Sinasefe (Sindicato Na-
cional dos Servidores Federais da 
Educação Básica e Tecnológica).

Foi criado um grupo de tra-
balho envolvendo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), MEC, Fasubra 
e Sinasefe, para realizar estu-
dos e propostas para aglutinar, 
desmembrar, recuperar, criar, 
reclassificar e reposicionar os 
cargos do PCCTAE. O trabalho 
começou em setembro de 2012 
e foram realizadas nove reu-

dos auxiliares para garantir o apoio 
da Andifes (Associação Nacional de 
Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior). 

Outras frentes de luta encami-
nhadas são: produzir ações com os 
parlamentares para angariar apoio 
à mudança no PCCTAE (equipa-

ração de auxiliares e assistentes); 
denunciar ao Ministério Público 
Federal o desvio de função dos au-
xiliares; e não realizar nenhuma 
discussão fora dos fóruns oficiais da 
Fasubra, dos sindicatos de base da 
Fasubra, da Comissão Nacional de 
Supervisão da Carreira (CNSC) ou 
da Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira (CIS). 

Encontro ampliado
O encontro nacional, primei-

ramente concebido para reunir 
os auxiliares administrativos, foi 
ampliado para todos os auxiliares 
interessados na discussão, como 
os de enfermagem. O objetivo foi 
discutir a atual situação dos au-
xiliares nas diversas instituições 
federais de ensino e propor ações 
que viabilizem a racionalização.

Segundo o coordenador 
Francisco de Assis, o Sintufrj 
enviou apenas uma represen-
tação de auxiliares adminis-
trativos, porque a participação 
dos auxiliares de enfermagem 
foi ampliada na última hora. 

A comissão de auxiliares administrativos 
da UFRJ organizou uma reunião geral para 
o dia 5 de dezembro, quinta-feira, às 14h, 
com o objetivo de informar os auxiliares so-

Reunião geral na UFRJ

Entenda a racionalização
niões, tendo como subsídio o 
relatório elaborado pela Comis-
são Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC).

A Fasubra formulou propos-
tas para que dessem conta da 
realidade existente nas Ifes em 
consonância com as mudanças 
no mundo do trabalho. Entre 
elas está a aglutinação do cargo 
de auxiliar (Classe C) e de assis-
tente em administração (Classe 
D). Por terem as mesmas atri-
buições, fundiriam-se no cargo 
de assistente em assuntos admi-
nistrativos. Tal mudança, assim 
como as correlatas em relação 
a outros cargos propostos, só 
pode ser feita com mudança na 
Lei da Carreira.

O governo, por sua vez, não 

aceita a mudança de nível de 
classificação dos cargos alegan-
do ser inconstitucional. Este é o 
impasse que está colocado, e 
para superá-lo a Fasubra ava-
lia ser necessária mobilização 
na base. “Esta é uma luta que 
precisamos de muita pressão e 
muita mobilização da catego-
ria. No grupo de trabalho apre-
sentamos nossos argumentos, 
inclusive com base jurídica. O 
problema é que o governo não 
quer resolver o problema, pois 
isso significa, segundo seu ar-
gumento, impacto financeiro. 
Se ele se recusa a investir na 
sua força de trabalho que so-
mos nós servidores públicos, 
o caminho é a greve”, analisa 
Francisco de Assis.

bre o encontro nacional e fazer uma avalia-
ção conjunta. A reunião está marcada para o 
auditório Archimedes Memória, no 3º andar 
do prédio da Reitoria.

O

 FRANCISCO de Assis

Foto: Renan Silva

Terça-feira, dia 3, às 10h, reunião com a delegação dos 
aposentados ao Encontro Nacional da Fasubra. Local: sala de 
reuniões da diretoria, na sede do Sintufrj.

Quarta-feira, dia 4, às 10h, reunião do GT-Carreira, na 
subsede no HU. Pauta: Racionalização – informe sobre a nego-
ciação de todos os cargos.

Quarta-feira, dia 4, às 17h, no auditório da Escola de 
Serviço Social (2° andar), na Praia Vermelha – debate “Cor 
e classe na sociedade brasileira: o desafio teórico e prático dos 
movimentos sociais”, com as entidades Sintufrj, Adufrj e DCE, e 
o professor do IC Marcelo Paixão. Às 19h, na Livraria Universo, 
no Palácio Universitário, o professor Marcelo Paixão lança os 
livros A lenda da modernidade encantada: por uma crítica 
ao pensamento social brasileiro sobre relações raciais e pro-
jetos de Estado-nação e 500 anos de solidão: ensaios sobre 
as desigualdades raciais no Brasil.

Quinta-feira, dia 5, às 14h,  reunião com os auxiliares admi-
nistrativos, no auditório Archimedes Memória (3° andar da Reitoria). 
Pauta: Informes sobre o Encontro Nacional de Auxiliares e avaliação.

Sexta-feira, dia 6, às 14h, reunião com os auxiliares de 
enfermagem, na subsede no HU. Pauta: informes, organização,   
e  processos administrativos.

Segunda-feira, dia 9, às 10h, no auditório do CT – 
Assembleia. Pauta: informes da direção, avaliação de conjuntura, 
eleição de delgados à plenária da Fasubra e campanha salarial 2014. 

4 e 5 – III Encontro de Aposentados e Aposentandos da Fasubra.

Calendário do Sintufrj

Atividades da Fasubra /dezembro
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eleições no hucff 

Votação começa com atraso no HU

Eleição é oportunidade de mudança

Neide Titonell i  Alvin, 
d i re to ra  da  Esco la  de 
Enfermagem Anna Nery: 
“Estamos num momento 
bastante delicado e é um 
grande desafio fazer essa 
eleição. A situação está 
favorável à Ebserh, mas 
a Escola de Enfermagem 
Anna Nery é totalmente 
contrária e vai lutar até 
o fim. Por isso vim votar. 
Sou membro do Conselho 
de Administração do HU 
e talvez a única contra a 
Ebserh nesse conselho”.

O primeiro dia de 
eleição foi marcado 
pelo atraso no início 
da votação nas urnas 
instaladas no hall 
dos elevadores do 
Hospital Universitário 
Clementino Fraga 
Filho (HUCFF): em 
vez das 7h, começou 
às 8h45, e muitos 
eleitores reclamaram. 
Os motivos foram a 
falta de listagem de 
algumas unidades e 
a de mesários, o que 
foi confirmado pela 
técnica-administrativa 
Ivania Ferreira, que  
presidiu a mesa de 
votação.

Os votos dos alunos cujos nomes 
constavam nas listagens que ainda 
não haviam chegado foram regis-
trados em separado. Carlos Daumas, 
do setor de Fisioterapia do hospital 
e fiscal da candidatura de Eduardo 
Côrtes, fez outra reclamação: a lista-
gem com os nomes dos fiscais não 
havia sido enviada pela Divisão de 
Recursos Humanos (DRH) para o 
local de votação. 

“Não há nada preparado”, disse 
Eduardo Côrtes, preocupado porque 
os plantonistas deixaram de votar. 
“A gente quer que seja prorrogado o 
horário de votação até as 20h”, rei-
vindicava. Ele queria saber por que 
a DRH não havia enviado todas as 
listagens de votantes conforme deter-
minava as regras eleitorais.

Para o candidato Luiz Feijó, o 
processo eleitoral estava normal. 
“Até onde entendi, alguns desses 
setores não receberam as listagens, 
mas está tudo calmo e a eleição 
transcorre tranquila”, disse.

Henrique Rocha, técnico 
do Laboratório de Micologia 
do HU: “Esta eleição é muito 
importante para um novo 
futuro para o hospital. É o 
momento de nos unirmos. 
Eu já cumpri com o meu 
dever”.

Maria Amélia Limeira, 
técnica em radiologia: “Essa 
eleição é importante para 
a gente tentar melhorar o 
hospital. O raio-X está meio 
abandonado. Os chefes 
até que tentam fazer algu-
ma coisa, mas falta muito. 
Gosto muito de trabalhar no 
hospital. Tem que acontecer 
alguma coisa que melhore 
essa situação”.

Solange Távora Gadelha, 
técnica em radiologia: “Que-
remos ver uma mudança no 
hospital. Queremos ver as 
coisas acontecerem. Nunca 
imaginamos que o HU pu-
desse chegar a essa situação 
de crise. Chegamos a um 
ponto que se é preciso colher 
sangue não há seringas”.

Monique Morgado, docen-
te da Faculdade de Medicina: 
“Acho que é importante que o 
diretor seja escolhido e que as 
pessoas sejam ouvidas. Se a 
eleição pode mudar alguma 
coisa? Acho que muito pou-
co, porque a crise é grande 
e depende muito menos de 
nós (funcionários, docentes 
e alunos) do que da Reitoria. 
Mas acho que tem que ser 
escolhido alguém para pelo 
menos tentar administrar os 
problemas e os conflitos”.

Helen Castelo Branco, 
professora da Escola de 
Enfermagem Anna Nery e 
membro da comissão eleito-
ral: “Trabalho no HU desde 
que entrei na universidade. A 
gente tem sempre a esperan-
ça de ver o hospital melhorar, 
pois é um campo de criação 
de conhecimento muito im-
portante, e isso tem que ser 
valorizado”.

 Tamires Lopes, estudante 
de enfermagem e integrante 
do Centro Acadêmico: “A 
gente está convocando o 
máximo de estudantes para 
votar. Somos contra a Ebserh 
e, apesar de termos somente 
15% da votação, achamos im-
portante a manifestação dos 
estudantes de enfermagem”.

Eduardo Tibúrcio, estu-
dante da Faculdade de Me-
dicina: “Acho que o hospital 
está realmente precisando de 
uma renovação. Desde que 
entrei na UFRJ, só escuto fa-
lar que o hospital está no pior 
momento de sua história.  E 
quando você acha que não dá 
para piorar, o poço vai sendo 
cavado ainda mais. A eleição 
é a única forma que a gente 
tem de tentar mudar alguma 
coisa”.
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  Feijó      Côrtes     N        B
Docentes 94           101           8
TAEs  250         767           25       2
Estudantes 70           385           7         4
Total  414         1.253        40        6
Percentual 39,6%     60,4%

ELEIÇÃO NO HUCFF

O professor Eduardo Côrtes, 
assumidamente contrário à Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh), foi eleito o novo 
diretor do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
com a aprovação de 60% dos três 
segmentos, num pleito histórico 
para o hospital. Nunca houve na 
unidade uma eleição em que o 
candidato ganhasse nos três seg-
mentos. No total foram 1.253 votos 
para Eduardo Côrtes contra 414 
para o médico Luiz Feijó. Votos nu-
los foram 40 e brancos, 6.

A votação dos técnicos-admi-
nistrativos e dos estudantes superou 
o critério ofi cial da proporcionali-
dade: 70% (docentes), 15% (alu-
nos) e 15% (técnicos). Foram 767 
votos dos técnicos-administrativos, 
385 dos estudantes e 101 dos pro-
fessores, o que no cálculo fi nal da 
ponderação feita pela Comissão 
Eleitoral deu 60, 4% para Eduardo 
Côrtes e 39,6% para Luiz Feijó.

Liderança
“Fiquei muito feliz de ter ga-

nhado nos três segmentos, pois 
isso dá representatividade e de-
monstra mesmo uma liderança 
que é necessária para conseguir 
agregar e unifi car todo mundo. 
Acho que eleições sempre tradu-
zem sentimento, e essa diferença 
muito grande entre os técnicos-
administrativos mostra a insa-
tisfação e a vontade de mudar. O 
resultado da votação dos alunos 
demonstra o grande problema na 
educação e na formação que eles 
estão tendo. O que se espera de 
mim é muito trabalho e uma es-
tratégia realmente de envolvimen-
to de todo nosso pessoal”, declarou 
Eduardo Côrtes. Perguntado se a 
Ebserh foi determinante para sua 
vitória, ele respondeu que a sua 
posição contrária foi signifi cativa 
para a escolha da comunidade. 
“A comunidade acredita que há 
outras possibilidades além da 
Ebserh, tanto é que acreditaram 
no meu discurso de que a uni-
versidade é capaz de assumir sua 
própria administração”.

Insatisfação
Luiz Feijó desejou tudo o que 

desejaria para ele, se fosse o vence-
dor: crescimento do hospital e em 
todas as suas áreas. “Continuarei 
trabalhando dentro desse hospital 
seguindo sempre os meus princí-
pios”, afi rmou. Sobre a votação dos 

Côrtes vence de forma avassaladora
O professor contrário à Ebserh teve a aprovação dos três segmentos, mas a votação dos técnicos-
administrativos somada à dos estudantes superou o peso de 70% dado ao voto dos docentes  

Votação dos três segmentos
segmentos técnicos e estudantes, 
Feijó avaliou como “demonstra-
ção da insatisfação” optando pela 
mudança de uma forma “quase 
unânime”. E essa opção “deve ser 
respeitada”.

A votação no HU durou três dias, 
25, 26 e 27 de novembro e a apura-
ção foi no dia 28, no auditório Alice 
Rosas, 12º andar do hospital. Con-
forme o calendário eleitoral, o re-
sultado da eleição foi encaminhado 
ao Conselho de Administração do 
Hospital dia 29 para homologação. 
A posse está marcada para dia 19 de 
dezembro. 

Votação
Já na divulgação do resultado do 

segundo dia de votação, Luiz Feijó 
admitiu a derrota. Constatou que 
o peso de 70% não seria sufi ciente 
para confrontar os votos dos técni-
cos-administrativos e estudantes que 
já votavam de forma expressiva em 

EDUARDO Côrtes festeja a vitória com dirigentes sindicais, trabalhadores do HU e estudantes 

Côrtes. Ele cumprimentou Eduardo 
Cortês e retirou-se do auditório. Nes-
sa altura, Côrtes já ganhava nos três 
segmentos com 444 votos (39 dos 
professores, 300 dos funcionários e 
105 dos estudantes) contra 94 de Fei-
jó. O terceiro dia foi o golpe de mise-
ricórdia, com a ampliação dos votos 
dos estudantes: 197 a favor de Cortes 
e 33 para Feijó.

No primeiro dia deu empate no 
pleito entre os professores, mas já 
mostrava a distância na votação de 
funcionários e estudantes. Foram 

133 votos para Feijó (38 dos profes-
sores, 79 dos funcionários e 16 dos 
estudantes) e 352 para Côrtes (38 
dos professores, 232 dos funcioná-
rios e 82 dos estudantes). Este foi o 
único dia em que os votos em se-
parado foram computados, pois, ao 
fi nal da apuração, o candidato Luiz 
Feijó abriu mão da contagem refe-
rente aos dias 26 e 27. A informação 
foi dada através do seu apoiador, 
Marcos Freire, que foi autorizado 
por ele a declarar ofi cialmente a 
vitória de Eduardo Côrtes.

Não à Ebserh
O coordenador-geral do Sintufrj 

Francisco de Assis classifi cou o re-
sultado como um não à Ebserh. “A 
ida maciça dos servidores às urnas, 
com uma votação avassaladora, re-
sulta do processo de mobilização da 
categoria e da indignação do traba-
lhador por ser caracterizado como 
incompetente para gerir a univer-
sidade ao ser apresentado como 
alternativa de gestão à Ebserh. A 
resposta foi dada nas urnas para di-
zer que não somos incompetentes. 
Nós temos capacidade para gerir 
o hospital e vamos dar um não à 
Ebserh”.

Segundo o dirigente da Adufrj, 
Romildo Bomfi m, o HU ter agora 
um diretor contrário à Ebserh foi 
uma vitória do movimento como 
um todo e do movimento em defesa 
da autonomia. “É muito impor-
tante para os movimentos, porque 
o fantasma dessa empresa ainda 
paira sobre a universidade. Foi um 
resultado equilibrado entre docen-
tes e uma vitória acachapante entre 
técnicos e estudantes. Então aqui 
no HU fi cou mais claro que para 
o corpo social do hospital não in-
teressa a Ebserh. Foi uma vitória”. 
O dirigente frisou a importância e o 
signifi cado desse processo: “Nunca 
houve no HU uma eleição para di-
retor que o candidato ganhasse nos 
três segmentos”. 

Para o DCE Mário Prata, a vitó-
ria de Côrtes signifi ca a concretiza-
ção da derrota da Ebserh. “Os estu-
dantes depositaram toda confi ança 
em Eduardo Côrtes. Tivemos uma 
importante vitória no Conselho 
Universitário do dia 26 de setembro 
ao derrotar a Ebserh e a sua vitória 
é a concretização da derrota da Eb-
serh e pra gente o começo de uma 
nova fase. É dizer que o HU vai fun-
cionar sem a Ebserh, e com o apoio 
dos estudantes. Na gestão que se 
encerra houve um vácuo entre o 
diretor e o corpo discente, e quere-
mos diminuir esse vácuo. A nossa 
participação na eleição e a dos téc-
nicos só prova a importância que 
temos no hospital. Se a gente vota 
é porque achamos que o hospital é 
fundamental pra gente. E o critério 
da proporcionalidade não expressa 
a realidade. Os docentes têm peso 
de 70%, mas votam em número 
muito inferior aos dos estudantes e 
técnicos”, disse a diretora de Saúde 
do DCE, Gabriela Celestino. 

A CONTAGEM dos votos começou às 10h30 e terminou às 14h30

Fotos: Renan Silva
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RAÇA E ETNIA

ual a importância do Dia 
Nacional da Consciência 
Negra? Para debater o 

tema e comemorar a passagem da 
data, 20 de novembro, a Coordena-
ção de Projetos Especiais da Deca-
nia do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), o Serviço de Treinamento 
e Desenvolvimento do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) e a Coordenação 
de Educação, Cultura e Formação 
Sindical do Sintufrj organizaram 
um debate na quinta-feira, 21, no 
auditório Leopoldo de Meis com a 
participação de dois militantes e 
estudiosos do tema: Wilson Roberto 
Prudente (pesquisador do Núcleo 
Brasileiro Latino-Americano e Ca-
ribenho de Pesquisas em Gênero, 
Raça e Movimentos Sociais, ligado 
à Universidade Federal do Ceará, e 
procurador do Ministério Público 
do Trabalho) e Vanda Maria de 
Souza Ferreira (assessora especial 
da Secretaria municipal de Prote-
ção à Mulher referente às Questões 
de Gênero e Raça).

Para Wilson Prudente, há uma 
real dificuldade de compreender a 
questão no país por questões histó-
ricas. Ele conta que nas primeiras 
décadas da República, as relações 
raciais foram foco de debate no 
país a ponto de na década de 40 
se tornar um tema inconveniente 
nas relações sociais.

País branco
“Durante a primeira Repúbli-

ca, adotou-se um conceito – que 
nunca foi abandonado – de que o 
Brasil para ser um país grande e 
respeitado precisaria ser um país 
branco. Isso não foi apenas no 
discurso”, diz Wilson Prudente, 
autor do livro A verdadeira histó-
ria do direito constitucional no 
Brasil. Ele conta que a imigração 
foi a política pública mais cara da 
República e tinha como propósito 
explícito “branquear” o país. O 
que fazia com que os imigrantes 
tivessem perspectiva de prosperida-
de muito superior à dos brasileiros 
em geral, mesmo os não negros.

O problema, afirma o estudioso, é 
que a população negra já estava aqui 
presente, mas a opção foi o silêncio, e 
duas sociedades foram criadas: uma 
de pessoas incluídas na perspectiva de 
desenvolvimento e outra de pessoas 
que precisavam ser disciplinadas. O 
país, de acordo com Prudente, passou 
a envaidecer-se como um lugar onde 
não existe racismo, mas ele lembrou 
de uma piada que contradiz isso, 
que é a seguinte: “No Brasil não 
existe conflito racial porque o negro 
conhece o seu lugar”.

Brasil ainda é um país para brancos 
A situação do negro no Brasil atual é tema de debate no CCS em comemoração ao Dia da Consciência Negra 

O pesquisador disse que é 
só verificar entre a população 
universitária de uma forma 
geral para se constatar que “nós 
passamos a ter uma elite, um 
país, onde funções são quase 
exclusivamente ocupadas por 
brancos. Hoje o IBGE coloca a 
população não branca acima de 
50%, mas ao assistirmos a um pro-
grama de televisão, por exemplo, 
a realidade parece ser diferente, 
porque no Brasil se criou uma 
consciência branca. Com privilé-

gios que possibilitam ocupações de 
espaços em alguns casos de forma 
mais inclusiva até que diplomas”, 
acrescentou Prudente.

O debate sobre racismo no 
país, diz Prudente, tem uma 
única voz: a dos privilegiados 
que não conhecem o passado ou 
escondem, de má-fé, o problema, 
afirmando que no Brasil não 
precisamos tratar de relações 
sociais ou políticas que envolvam 
relações étnicas e raciais, porque 
aqui não há esse problema. O 

A atividade que pretende despertar 
e difundir o conhecimento da história 
do negro e suas raízes na UFRJ prosse-
guiu com a apresentação de capoei-

pesquisador fechou sua palestra 
com um indicador da desigualda-
de: “Somos 700 procuradores do 
Trabalho na ativa, mas no Brasil 
inteiro não chegam a 10 os negros 
nessa categoria nacional”.

“Contra a discriminação,
promovam a reflexão”
Vanda Ferreira forneceu vários 

exemplos de como se sedimenta a 
ideia de que negros valem menos, 
como o caso de um velho jogador 
de futebol homenageado que, 

perguntado se já havia sido des-
criminado pela cor, respondeu que 
nunca foi porque sempre soube 
o seu lugar. Ela aponta, então, 
a necessidade de todos conhece-
rem mais a história e a cultura 
afro-brasileira e africana. “A Lei 
10.639 (que torna obrigatório o 
ensino de História Afro-Brasileira 
no ensino fundamental e médio 
em todas as escolas brasileiras) 
foi criada há 10 anos e nenhum 
de nós sabe contar essa história”, 
diz a assessora municipal.

Vanda aponta a diferença 
entre jovens que estudaram nas 
melhores escolas e conhecem a 
geografia do mundo porque viaja-
ram, estão bem alimentados e sem 
grandes preocupações e o cotista, 
que conhece geografia porque leu 
no livro e cansado porque chegou 
do trabalho em meio a um tiroteio 
na comunidade, sem comida em 
casa e preocupado se a mãe está 
aguentando o emprego na casa 
da madame.

Por isso as cotas, na visão de 
Vanda, dão condições ao negro 
para que possa se equiparar com 
os demais. Porém, são essenciais 
políticas de apoio aos cotistas: 
“Se a universidade não oferecer 
reforço ao cotista pelas deficiên-
cias que teve na sua formação, 
pode afetar sua formação a partir 
dali”, frisa Vanda

Com a intenção de contribuir 
para mudar a situação, ela pro-
pôs “uma ideia bastante simples 
e que pode ser praticada a todo 
instante”, que é a promoção do 
entendimento da história em 
todas as oportunidades. “Façam 
cineclubes, promovam a reflexão”, 
exemplificou, sustentando que não 
apenas o mês de novembro deve ser 
dedicado à consciência negra, mas 
os 12 meses do ano. 

Capoeira e exposição

ristas do Centro Cultural Senzala de 
Capoeira, do mestre Bimba, tendo à 
frente o professor Rambo, e com a ex-
posição de quadros do compositor e 

pintor Wander-
ley Caramba, 
80 anos, no hall 
da biblioteca do 
CCS. 

Caramba é 
da velha guarda 
da Estácio de Sá, 
autor do samba 
antológico “Arte 
negra na legen-
dária Bahia”, 

entre outros sambas da escola. Como 
artista plástico, segue os traços do 
mestre Heitor dos Prazeres, e suas telas 
retratam com beleza o morro de São 

Carlos (onde morou), o samba, seu 
amigo, o cantor e compositor Ismael 
Silva, e a cultura afro-brasileira.

Atualmente ele mora em Xerém, 
Duque de Caxias, e dedica-se à pin-
tura e às atividades nas escolas de 
samba, no Centro Cultural Cartola 
e a eventos para difundir a cultura 
negra.  “Infelizmente nossa cultura 
não é priorizada como deveria. A 
população desconhece a essência 
dessa cultura, o que é lamentável. Por 
isso, o Dia Nacional da Consciência 
Negra é muito importante para 
resgatarmos e mostrarmos nossa 
cultura”, declara Caramba.

ENTRE os presentes ao debate, os coordenadores do Sintufrj Celso Procópio e Carlos Alberto

JOSETH dos Santos Lima VANDA Ferreira e Wilson Prudente

INTEGRANTES do Senzala de Capoeira WANDERLEY Caramba

Fotos: Renan Silva
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ntre os dias 26 e 29 de 
novembro, a Pró-Reitoria 
de Pessoal realizou, no 

auditório do bloco A do CT, o I 
Seminário Identidade e Raça da 
UFRJ. Além de debater ações afir-
mativas com a finalidade de gerar 
políticas para a Administração 
Central, mapear manifestações de 
discriminação na UFRJ e discutir 
saídas para os dilemas envolvidos 
no tema, o evento pretendeu dar 
visibilidade às políticas da UFRJ 
para acesso e permanência de 
estudantes cotistas. 

O seminário constou de pa-
lestras, lançamento de livros, 
exibição de vídeos e performances 
culturais, como danças, shows 
e rodas de capoeira, no palco 
do próprio auditório e no hall 
do bloco A do CT, onde foram 
apresentados também projetos 
desenvolvidos na UFRJ e fora dela 
nesta área. 

A realização do seminário 
foi debatida por um grupo de 
trabalho com a participação de 
estudantes, professores e técnicos-
administrativos, como Claudio 
Cerqueira Lopes, Marcelo Paixão, 
Mamour, Deise Pimenta, Apa-
recida da Silva, Denise Góes e o 
coordenador de Comunicação do 
Sintufrj Francisco Carlos.

No dia 29, o evento foi encerrado 
com show do compositor Nei Lopes.

Ocupar espaços 
A estudante de pedagogia 

Jose Oliveira, representante do 
Diretório Central dos Estudantes, 
estagiária da PR-4 e integrante 
da organização do evento, abriu o 
seminário: “Sou negra e ingressei 
na universidade pela política de 
ações afirmativas. O ingresso de 
negros na universidade, tanto 
estudantes como servidores, não 
se trata apenas de um direito, 
mas principalmente de incor-
porar esse espaço como lugar 
de luta política. Porque o negro 
historicamente foi excluído não 
só do acesso,  como da produção 
de conhecimento”.

Francisco Carlos, coordenador 
do Sintufrj, iniciou homenagean-
do uma companheira do movi-
mento, Denise Góes, “que tentou 
iniciar a discussão sobre a questão 
racial no Conselho Universitário, 
mas a ideia foi repelida”. Ele afir-
mou que o tema tem sido pouco 
enfrentado pela universidade e, 
por isso, saudou a iniciativa da 
PR-4, apontando a importância 
de políticas de reparação. “É im-
portante que a gente reflita sobre 

SEMINÁRIO

Universidade quer combater racismo  
Iniciativa da PR-4 também propôs auxiliar a Reitoria a produzir políticas de ações 
afirmativas e divulgar as já existentes voltadas ao acesso e à permanência de cotistas  

o pouco que esta sociedade tem 
feito para mudanças efetivas”, 
disse, e lembrou a rejeição, por 
parte da Fifa, da escolha de um 
casal negro – Camila Pitanga e 
Lázaro Ramos – para apresentar o 
sorteio das chaves para a Copa de 
2014. A Fifa escolheu o casal louro 
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. 
“Negros e negras têm que ocupar 
espaços de poder, sim, e este espa-
ço (do seminário) vai possibilitar 
essa reflexão”, concluiu.

Quantos são na UFRJ? 
Para o pró-reitor de Pessoal, 

Roberto Gambine, “é inaceitável 
a exploração do homem pelo 
homem, e ainda é mais inacei-
tável quando isso se manifesta 
por raça ou cor”. Ele também 
criticou a escolha da Fifa e o ar-
gumento utilizado de que deveria 
ser um casal mais palatável ao 
gosto europeu. 

Gambine explicou que não 
há números sistematizados de 
negros no corpo social da uni-
versidade e entre as classes de 
servidores. “A gente não trabalha 
isso de forma sistematizada no 
sentido de ter políticas afirmati-
vas de combate à dissimulação 
de racismo”, disse, destacando 
a necessidade de chamar mais 
gente para essa discussão.

O reitor Carlos Levi acrescen-
tou que o debate sobre o tema de-
veria ser levado a todos os espaços 
da universidade. “Quanto mais 
se discute, mais se percebe que a 
gente precisa avançar”, observou, 
admitindo que falta uma política 
de assistência estudantil voltada 
para estudantes negros. “Não 
seria suficiente adotar maior 
ingresso de candidatos de origem 
negra: É fundamental que a gente 
tenha condições de garantir sua 
permanência e desempenho, 
recuperando eventuais carências 
de sua formação”.

O reitor destacou a importân-
cia do seminário para a produção 
de estratégias e soluções “que 
todos estamos esperando”.

Cotistas: desempenho  
é acima da média
Em uma pesquisa veiculada 

na mídia sobre o desempenho 
dos estudantes cotistas nas 
universidades públicas, ficou 
evidente a posição elitista de 
algumas publicações, como a 
revista Veja e o jornal Folha de 
S. Paulo, que apenas ressaltaram 
as dificuldades dos ingressos por 
cotas. Mas o jornal O Estado 

de S. Paulo desmentiu as duas 
publicações por meio da matéria 
“Desempenho de cotistas fica 
acima da média” . O que mostra 
que, mesmo na mídia burguesa, 
há um limite para se esconder 
os bons resultados da política 
de ações afirmativas do governo.

De acordo com o Estadão, 
estudos realizados pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e pela Universidade de 
Campinas (Unicamp) mostraram 
que o desempenho médio dos 
alunos que entraram na facul-
dade graças ao sistema de cotas 
é superior ao resultado alcançado 
pelos demais estudantes. 

Na Uerj, por exemplo, o 
primeiro levantamento sobre 
o tema feito em 2003 indicou 

que 49% dos cotistas foram 
aprovados em todas as disci-
plinas no primeiro semestre do 
ano, contra 47% dos estudantes 
que ingressaram pelo sistema 
regular. No início de 2010, 
novo estudo constatou que, 
desde que foram instituídas as 
cotas, o índice de reprovações e 
a taxa de evasão permaneceram 
menores entre os beneficiados 
por políticas afirmativas.

 
Poucos presentes 
A importante iniciativa da PR-4 

foi comemorada por todos que se 
manifestaram no seminário, que 
foi aberto aos técnicos-adminis-
trativos, docentes e estudantes da 
UFRJ e de outras instituições, e teve 
mais de 300 inscrições. No entanto, 

pelo menos nos dois primeiros 
dias o público presente ficou em 
torno de 70 pessoas. 

Será que não há racismo na 
UFRJ? Essa afirmativa não pro-
cede, porque até na Ouvidoria-
Geral da universidade chegam 
denúncias de discriminação 
contra negras e negros. Fora isso, 
há relatos dos três segmentos 
confirmando que, de forma sutil 
ou não, o racismo está presente 
no dia a dia da UFRJ, conforme 
ficou explícito nos depoimentos 
feitos no seminário. Uma docen-
te negra, por exemplo, contou 
que ouviu dizer que ela “tem o 
pé na cozinha”. Ou, então, que 
o curso tem apenas um docente 
negro, e que outros cursos têm a 
maioria de alunos brancos.

E

FRANCISCO Carlos 

ROBERTO Gambine 

JOSE Oliveira 

CARLOS Levi

Fotos: Renan Silva
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CUT 
Há 10 anos a Central Única dos 

Trabalhadores criou a Secretaria 
da Mulher Trabalhadora e a partir 
daí começou a pensar políticas 
conjuntas sob o ponto de vista 
das mulheres. A principal delas é 
romper com a discriminação de 
gênero e alcançar a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres.

A plataforma nacional deste 
ano trouxe como eixos a descrimi-
nalização e legalização do aborto; 
salário igual para trabalho igual; 
participação política e poder parti-
dário; garantia de direitos para as 
trabalhadoras domésticas; fim de 
todas as formas de violência contra 
a mulher; compartilhamento das 
tarefas domésticas e de cuidados; 
creches públicas de qualidade 
e de período integral e contra a 
mercantilização do corpo e da vida.

Para 2015 as trabalhadoras 
cutistas da CUT querem ver a con-
cretização da paridade de gênero 
nas direções nacional, estadual e 
nos sindicatos, pois avaliam que é 
mais um instrumento de igualdade 
entre homens e mulheres. Foi apro-
vada no 11º Concut a composição 
de 50% de homens e mulheres nas 
instâncias de direção a partir de 
2015. A conquista ocorre 30 anos 
após a Central aprovar a destinação 
de 30% das vagas para cada gênero, 
na 6ª Plenária Nacional, em 1993.

“Nenhuma central tem esta 
deliberação. Foi a principal con-
quista que tivemos. Ela se traduz 
em mais respeito e autonomia para 
as mulheres, que passarão a dividir 
o poder de igual para igual. No 
Brasil o movimento sindical tem 
restrição às mulheres. A presença 
e a ocupação pelas mulheres de 
instâncias de poder representativas, 
seja presidência, tesouraria etc., 
também é uma forma de combate 
à violência”, declara a secretária 
da Mulher Trabalhadora da CUT 
Rio, Virgínia Berriel.

No Rio de Janeiro, a secretaria 
produz material e realiza ações e 
debates sobre temas fundamentais às 
trabalhadoras, todos voltados para as 
bandeiras de luta cutistas. A parceria 
em atividades do Conselho Estadual 
da Mulher (Cedim) também tem 
movido a Secretaria. “Mobilizar, 
trazê-las para o sindicato e agregá-las 
é muito difícil. A mulher militante 
enfrenta jornada até quatro vezes 
maior”, testemunha Virgínia.

As mulheres sindicalistas, do 
movimento social e feminista 

Centrais participam de campanha mundial 
pelo fim da violência contra a mulher

Gênero

CUT e CTB realizam ações e ratificam 
pauta da mulher trabalhadora

são ouvidas no projeto Roda de 
Conversa. O projeto foi criado ano 
passado pela Secretaria da Mulher 
da CUT-Rio para que elas possam 
ter um espaço para discussão de 
temas que lhes são importantes.  
No dia 6 de dezembro tem Roda 
com o tema “O combate à violên-
cia contra as mulheres”.

Ações
Neste ano, as ações da CUT 

Nacional e Estadual têm como 
foco as bandeiras de luta: Combate 
à Violência Contra as Mulheres – 
violência doméstica no mundo 
do trabalho; Trabalho Doméstico; 
Estatuto do Nascituro; PL 4330 da 
Terceirização; Paridade.

O combate à violência é tema 
recorrente debatido pela CUT-Rio 
em mesas de debate e no projeto 
Roda de Conversa. A cartilha sobre 
a Lei Maria da Penha, por exemplo, 
foi panfletada em diversas ativida-
des e na Central do Brasil.

Sobre o trabalho doméstico, 
a mobilização foi para garantir 
às trabalhadoras domésticas 
os mesmos direitos dos demais 
trabalhadores. Dois seminários 
foram realizados e a CUT-Rio 
publicou cartilha em parceria com 
o Sinttel-Rio (10 mil exemplares) 
explicando os avanços garantidos 
pela PEC das Domésticas e o que 
ainda está em tramitação. “O 
trabalho doméstico atinge mais de 
seis milhões de trabalhadores no 
Brasil. A igualdade de tratamento 
também foi uma grande conquis-
ta”, comemora Virgínia.

A CUT luta ainda pela ratifica-
ção da Convenção 189 da Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT), que amplia os direitos já 
consagrados aos demais traba-
lhadores para os trabalhadores 
domésticos, e pela regulamentação 
de direitos, tais como o FGTS, na 
PEC das Domésticas.

CTB 
A Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB) foi 
criada em 2007. É fundamental 
para a CTB a luta pela igualdade e 
contra a exploração capitalista, das 
mulheres, dos negros e dos jovens.

As bandeiras gerais de luta 
desta central para as mulheres tra-
balhadoras são: creches e educação 
infantil de qualidade em tempo 
integral; licença-maternidade 
de 180 dias para todas; pelo fim 
da violência contra as mulheres; 

contra a aprovação do Estatuto do 
Nascituro; e igualdade de direitos 
entre homens e mulheres no mun-
do do trabalho.

Este ano a Secretaria da Mulher 
da CTB – que integra o Fórum Na-
cional de Mulheres Trabalhadoras 
das Centras Sindicais – tem como 
tarefa a denúncia sobre a violência 
contra a mulher no mundo do 
trabalho. 

Segundo a secretária estadual 
da Mulher da CTB, Kátia Branco, 
a história das mulheres no mundo 
do trabalho remete a relações de 
opressão e discriminação que 
as coloca nas condições de desi-
gualdade em todas as esferas da 
vida social, econômica, política 
e familiar. 

Katia Branco destaca que 
as ações de prevenção contra a 
violência são prioridade, por isso 
a importância da atuação das 
entidades do movimento das mu-
lheres, social e sindical. Ela relata 
também como importante o apoio 
às iniciativas que ajudem nesse 
enfrentamento. Como o apoio 
ao programa Mulher, Viver sem 
Violência, lançado pelo governo 
federal, e ao seu anúncio de in-
vestimento de R$ 265 milhões em 
vários programas para enfrentar a 
violência contra a mulher.

A secretária nacional da Mu-
lher Trabalhadora, Ivânia Pereira, 
reforça a necessidade da denúncia: 
“A realidade como os homens e as 
mulheres se inserem no mercado 
formal de trabalho precisa ser 
desvendada, o que possibilita dar 
mais visibilidade à luta de com-
bate à opressão contra a mulher”. 
Segundo Ivânia, essa opressão se 
traduz no aumento da violência 
e da jornada de trabalho, com 
remuneração menor e trabalho 
triplicado. “Além de ainda estar-
mos subrepresentadas nos espaços 
de poder e decisão”, atesta.

Na programação da campanha 
mundial contra o fim da violên-
cia, a Secretaria da Mulher da 
CTB participou de atividades em 
Madureira para esclarecer sobre 
a Lei Maria da Penha e veicular 
serviços de atendimento à mulher, 
e compôs a passeata do dia 25 de 
novembro. No dia 5 de dezembro, 
a Secretaria da Mulher participará 
do lançamento da nova edição do 
livro A mulher na sociedade de 
classe: Mito e realidade, às 14h, 
no Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS), sala 106.

No dia 25 de novembro foi comemorado o 
Dia Internacional pera a Eliminação da Violência 
contra a Mulher. As centrais sindicais se engajaram 
na campanha (que está sendo realizada em 159 
países) 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres. Na segunda-feira, a Marcha 
Mundial das Mulheres realizou passeata no Centro 
do Rio de Janeiro.

As secretarias de mulheres da CUT e da CTB 
participam da campanha, que tem atividades até 
dezembro. A campanha contra a violência faz parte 
das ações de luta da pauta das mulheres trabalha-
doras, que engloba várias frentes de mobilização 
política. Para marcar a luta das mulheres contra a 
violência e pela igualdade de direitos, apresentamos 
as ações da CUT e da CTB. 

 Vivemos hoje, no Brasil, uma realidade de violência em que 
a cada 2 minutos, 5 (cinco) mulheres são espancadas. 
De acordo com o relatório Mapa da Violência 2012, 91 mil mulheres 
foram assassinadas no país entre 1980 e 2010, quase metade 
(43,5 mil) só na última década. E a violência sexual dentro e fora 
das universidades aumenta de maneira assustadora.

 Segundo estatísticas da Secretaria de Políticas para Mulheres da 
Presidência da República (SPM-PR), uma mulher é estuprada a 
cada 12 segundos no Brasil, entre outras estatísticas de violência. 
O assédio moral vem aumentando nas universidades e atinge todos os 
trabalhadores, mas penaliza mais a mulher, seja por vir  acompanhado  
de assédio sexual, seja pela intensidade com que é praticado o machismo 
neste contexto.

 Apesar de toda a luta empreendida pela Fasubra contra o ma-
chismo, a realidade que vivenciamos nas instituições federais de ensino 
é de mulheres cada vez mais agredidas física e emocionalmente.


