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Convite à categoria
Na quarta-feira, dia 29, às 16h, os técnicos-administrativos estão 

convidados pela direção sindical a participar do ato festivo de inaugu-
ração da expansão do Espaço Saúde Sintufrj. O investimento realizado 
proporcionará mais conforto e comodidade a todos que buscam uma 
vida mais saudável. Se você, companheira ou companheiro, ainda não 
conhece o Espaço Saúde Sintufrj, esta é uma boa oportunidade. Todos 
serão muito bem-vindos!

Na sexta-feira, 1º de Maio – Dia do Trabalhador, o 
Sintufrj convida os técnicos-administrativos da UFRJ a 
se unirem a outras dezenas de trabalhadores de diversas 
categorias no grande ato que será realizado sob os Arcos da 
Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 15h, contra 
o Projeto de Lei 4.330/04, que possibilita a terceirização 
das atividades-fim das empresas.   

Ato conjunto das centrais sindicais e dos movimentos sociais será na Lapa

Capacitação profissional
Sintufrj deu a partida para a capacitação da categoria. A aula inaugural de 

diversos cursos foi na segunda-feira, dia 27 de abril. Páginas 4 e 5 

Torneio de futebol-relâmpago
Para comemorar o Dia do Trabalhador, o Sintufrj realizará na quarta-feira, 
dia 29, das 10h às 13h, no campo da Prefeitura Universitária, no Fundão, um 
torneio de futebol no qual nenhum atleta ficará de fora. Caia dentro.

Esta é a bandeira de luta das centrais sindicais CUT, 
CTB e Conlutas e dos movimentos sociais MST e UNE neste 
1º de Maio. Além de pressionar contra a aprovação do PL 
4.330, que propõe uma liberação total para privatizações 
em todas as atividades das empresas privadas e públicas, 
contribuindo para a retirada de direitos dos trabalhadores, 
as categorias também vão para a rua na sexta-feira defender 

a democracia contra a onda golpista em curso; pelo fim 
do financiamento empresarial das campanhas; em defesa 
da Petrobras e do pré-sal, que são patrimônio do povo e 
não dos patrões.  

A hora é de unir para lutar contra a precarização 
do trabalho! Página 6

1º de Maio de luta
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XXII CONFASUBRA - AÇÕES SINDICAIS

Direção sindical vai à Maternidade-Escola 
Na segunda-feira, dia 20 de abril, os coordenadores do Sintufrj Francisco Carlos e Celso Procópio foram 

à Maternidade-Escola da UFRJ, em Laranjeiras, esclarecer os trabalhadores sobre as medidas que estão sendo 
adotadas pela entidade em resposta às ameaças do Tribunal de Contas da União (TCU) a direitos conquistados 
pela categoria, como os 26,05% referentes ao Plano Verão.   

Os coordenadores também esclareceram dúvidas sobre aposentadoria e campanha salarial em curso, que 
será tema do XXII Congresso da Fasubra, evento que reunirá as entidades filiadas à Federação. Outro tema 
debatido na reunião foi a ascensão funcional. Os dirigentes informaram que a Fasubra discutirá no Congresso 
um novo plano de carreira.

Segundo o coordenador Francisco Carlos, a reunião com os trabalhadores nas unidades é de extrema 
importância para mantê-los informados sobre as ações do Sintufrj. “Nosso objetivo é considerar as peculiari-
dades e trazer as informações para o trabalhador, que é o foco de todas as nossas ações”, reafirmou o dirigente. 

Luta específica 
Para os profissionais da Maternidade-Escola, a demanda específica é em relação ao enquadramento dos 

auxiliares de enfermagem, que desempenham as mesmas funções dos técnicos de enfermagem, mas ganham 
bem menos que os colegas. Mas a possibilidade de ascender funcionalmente é desejo de todos que ao longo dos 
anos foram se capacitando. “Na nossa área tem essa questão. Tenho vários colegas auxiliares que já fizeram 
graduação e até pós-graduação. Eu sou técnica, mas fiz faculdade de enfermagem e não sei muito bem o que 
fazer, então acho interessante que o Sintufrj esteja atento a esta situação”, disse Mônica Mendes dos Santos. 

“Justamente, não estamos aqui para esconder os fatos. Queremos expor toda a situação para vocês para  
ajudar os trabalhadores da UFRJ a resolver seus problemas”, finalizou Francisco Carlos. 

Congresso começa segunda-feira, dia 
4, e decidirá sobre greve em maio

De 4 a 8 de maio será realizado o XXII Congresso Nacional da Fasubra 
Sindical, o Confasubra, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. São 
esperadas centenas de delegados de todas as partes do país para debater 
temas de interesse da categoria e definir estratégias de luta. 

Uma greve nacional para o próprio mês de maio está pautada para 
debate. Nesse congresso haverá prestação de contas da Federação e 
eleição da nova diretoria. A chapa eleita tomará posse no último dia do 
Confasubra, dia 8.  

Na programação consta, além da apresentação de teses, debates sobre 
Conjuntura, Relações de Trabalho, Organização Sindical, Educação, 
Combate às Opressões, HUs e Seguridade Social.

Delegação da UFRJ
O Sintufrj participará do XXII Confasubra com 23 delegados efetivos 

e 11 suplentes, eleitos em assembleia. Veja quem são eles:
Francisco de Assis dos Santos
Ana Célia da Silva 
Nivaldo Holmes de Almeida Filho 
Francisco Carlos dos Santos 
Aluizio Paulino Nascimento 
Justina Gomes da Silva 
Maria da Graça Pedro de Carvalho 
Clerio Francisco Rosa  
Geraldo Teotônio da Silva 
Gercino Teotônio da Silva Filho  
Luciano da Cunha do Nascimento 
Vera Lucia Lopes de Souza 
Esteban Roberto Ferreira Crescente
Boaventura Sousa Pinto 
Marcia Cristina Farraia da Silva 
João Pereira Luiz
Paulo Cesar dos Santos Marinho 
Givanildo Lima 
Luiz Carlos de Almeida Battista Pustiglione 
José Rodolfo Santos da Silveira 
Valdenise Pinheiro Ribeiro 
Rafael Medeiros Santos 
Walmir do Nascimento Penedo 

Suplentes
Cosme José da Piedade 
Edwilson de Souza Seixas 
Rogério Batista Silva Costa 
Cláudio Custódio Lourenço 
José Henrique da Silva 
Marcilio Alves 
Aroldo de Jesus 
Rita de Cássia Oliveira Gomes 
Rodrigo Gomes Martins Andrade 
Adriano Cícero Rabelo
Rafael Coletto Cardoso

Audiência pública de prestação de contas
Na sexta-feira, dia 24 de abril, 

a direção do Sintufrj realizou au-
diência pública para prestar contas 
dos gastos referentes ao período 
de agosto/2014 a janeiro/2015. 
A ação, que consta no Estatuto 
do Sindicato, tem por objetivo 
informar aos trabalhadores de que 
forma foi aplicado o dinheiro da 
contribuição sindical.  

Durante a audiência, a funcio-
nária do CTI do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho, Ma-

ria José da Silva Filho, aproveitou 
para expressar sua opinião sobre 
a atual gestão do Sindicato: “Fico 
muito feliz que enfim alguém 
correu atrás de melhorias para 
a categoria. Agora também nós 
temos facilidade em saber onde 
foi gasto o nosso dinheiro e até o 
acesso ao jornal ficou mais fácil.”  

Para o ex-enfermeiro do HU 
Nelson Alves Marins, de 72 anos, 
é importante que os funcioná-
rios e os aposentados façam 

parte do dia a dia do Sindicato. 
“Estou aposentado há 16 anos, 
mas sempre estou aqui. Venho 
acompanhando essa gestão desde 
o início e não há dúvidas de que 
foi um momento para superação 
de dificuldades, já que a direção 
assumiu o Sintufrj com muitos 
problemas financeiros. O mais 
importante é que tudo está sendo 
feito com a mais profunda trans-
parência e respeito à categoria”, 
opinou Nelson.  
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Calendário de atividades sindicais 
 Terça-feira, dia 28, às 11h

Reunião da direção do Sintufrj com os profissionais 
do Hesfa, no auditório da unidade. Pauta: ameaça 
a direitos dos trabalhadores, campanha salarial e 
assuntos gerais. 

 Quarta-feira, dia 29, às 11h
Reunião da direção do Sintufrj com os trabalhadores 

do Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp). Pauta: ameaça 
a direitos, campanha salarial e assuntos gerais. 

COORDENADORES Nivaldo Holmes, Francisco Carlos e Boaventura Sousa Pinto

COORDENADORES Francisco Carlos e Celso Procópio com o assessor jurídico Rafael 
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assembleia

Categoria aprova contas da entidade
A assembleia deliberou, ainda, notificar ex-dirigentes da gestão 2010/2012 e pôr fim 
ao impasse que paralisou a eleição para representantes técnico-administrativos aos órgãos colegiados

Além da aprovação das contas da 
atual gestão do período de agosto de 
2014 a janeiro de 2015, a assembleia 
realizada pelo Sintufrj, na segunda-
feira, 27 de abril, na subsede sindical 
no HU, deliberou também sobre 
outros temas que foram incluídos 
na pauta com aprovação da maioria 
dos presentes (houve apenas uma 
abstenção), tais como: o relatório da 
comissão que tratou das contas da 
direção no período de 2010 a 2012, a 
prorrogação do mandato do Conselho 
Fiscal e a polêmica da eleição para a 
representação técnica-administrativa 
nos órgãos colegiados que se encontra 
suspenso. 

Os presentes à subsede no HU 
também aprovaram a realização do II 
Seminário de Formação e Integração 
Social de Aposentados e Pensionistas e o 
I Encontro de Formação e Organização 
de Caravaneiros do Sintufrj.

Prestação de contas
Acompanhado do representante da 

empresa Afra Consultoria Empresarial 
e Contábil Ltda., Frank Cezelio Júnior, 
o coordenador de Comunicação do 
Sintufrj, Francisco Carlos, abriu o 
ponto sobre as contas da entidade 
informando que a direção cumpriu 
seu papel estatutário realizando duas 
audiências públicas no dia 24: uma 
na subsede sindical no HU e outra na 
subsede sindical na Praia Vermelha, 
quando foram disponibilizados os rela-
tórios contábeis à categoria.  O contador 
explicou que a documentação recebida 
pelo seu escritório estava de acordo com 
a legislação em vigor. 

O técnico-administrativo José Ro-
dolfo reclamou que não conseguiu se 
credenciar a tempo para votar e criticou 
a falta de discussão a respeito do tema. 
Francisco Carlos contestou, alegando 
que o companheiro não chegou no ho-
rário previsto para início da assembleia: 
às 9h30, em primeira convocação, e às 
10h, com qualquer quórum.

Francisco Carlos solicitou a rati-
ficação da decisão de aprovação das 
contas da gestão atual e a citação a José 
Rodolfo pela tentativa de tumultuar a 
assembleia.

Contas em xeque
Em seguida, o coordenador fez 

a leitura do relatório da comissão 
definida para tratar das contas do 
período de 2010 a 2012. A comissão foi 
constituída em assembleia geral para 
averiguar possíveis irregularidades, e 
foi composta por Jorge Nogueira de 
Oliveira, Marcílio Alves, Maria José da 
Silva Filho, Milton Sérgio Madeira e 
Marilda Vilareal dos Santos.

Segundo o relatório, conforme 
expôs o coordenador, a comissão 
verificou que irregularidades mere-

ciam a atenção da assembleia para 
fins de deliberação, como a falta de 
comprovantes de três despesas feitas 
em festas no mês de dezembro de 
2012. O relatório indicou a notificação 
dos responsáveis para que procurem 
regularizar a situação no prazo de 10 
dias sob pena de se tornarem inelegíveis 
e responderem a processo judicial. O 
documento, conforme prevê o Estatuto 
do Sintufrj, se aplica a toda a diretoria 
da gestão 2010/2012.

“A direção apresentou (o docu-
mento) para o plenário se posicionar 
sobre o procedimento a ser tomado”, 
disse Francisco Carlos.

“São fatos gravíssimos que não 

Assembleia 
dia 11 
decidirá sobre 
inelegibilidade

Os presentes aprovaram 
(com uma abstenção) a rea-
lização de nova assembleia, 
exclusiva de associados, no dia 
11 de maio, às 10h, em primeira 
convocação, e às 10h30, em 
segunda convocação, com qual-
quer quórum, para deliberar 
sobre a regularização dos docu-
mentos e outras consequências, 
que deverão ser divulgadas am-
plamente. A inscrição de chapas 
está mantida conforme previsto 
no edital: dias 11 e 12 de maio. 

Os presentes aprovaram 
também que qualquer decisão 
da assembleia do dia 11 será re-
metida para a comissão eleitoral 
do processo de eleição da direção 
executiva 2015/2017.

Eleições para os órgãos colegiados
O coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis detalhou o problema que envolve a eleição dos 

representantes técnico-administrativos para os órgãos colegiados. Segundo ele, a direção sindical, como 
parte integrante da organização, deu conta de organizar e mobilizar a categoria. E embora tenha sido um 
processo limpo e transparente, as chapas 1 e 2 foram ao Conselho Universitário reivindicar a impugnação 
do pleito, alegando que o processo foi manipulado pelo Sindicato. 

O colegiado agora, segundo Francisco de Assis, depois de suspender o processo e ficar com a guarda 
das urnas, discute se retira ou não o Sindicato da organização do processo eleitoral. “Um retrocesso”, 
lamentou o coordenador, propondo que se reivindique ao reitor que abra as urnas e apure os votos.

Francisco de Assis denunciou que os ex-dirigentes sindicais que solicitaram a impugnação colocam 
em risco a conquista do Sindicato. “Por isso a gente traz o tema para assembleia, inclusive de forma a 
denunciar na Fasubra esse comportamento antissindical de transformar uma questão interna de técnicos-
administrativos em uma decisão de professores e estudantes no Conselho Universitário. Uma intervenção 
na categoria praticada por ex-dirigentes sindicais”, reafirmou o coordenador. 

Depois de uma acirrada discussão sobre a questão, a assembleia aprovou, com uma abstenção, que 
o reitor seja notificado de que a categoria reivindica a imediata abertura das urnas da eleição para os 
órgãos colegiados, por entenderem que o processo eleitoral se deu de forma correta. E se isso não ocorrer 
até sexta-feira, dia 10 de maio, a representação técnico-administrativa se retira da Comissão de Consulta 
para o Processo Sucessório para Reitor e Vice-Reitor. 

A assembleia aprovou também relatar a prática antissindical da ex-representante técnico-administrativa 
no Consuni e também vice-presidente da CUT-RJ, à central sindical no Estado do Rio de Janeiro e à 
instância nacional, bem como também à Fasubra, além da abertura de comissão de ética para tratar de 
outros companheiros que também estariam adotando prática antissindical. A decisão foi aprovada com 
quatro abstenções.

Por fim, a direção propôs, e foi aprovada sem abstenções, a publicação de nota no jornal do Sindicato 
com resposta à nota publicada no Jornal da Adufrj, explicando o que realmente aconteceu no processo 
eleitoral para os órgãos colegiados 2015/2018.

Conselho fiscal tem mandato prorrogado
Pelo Estatuto do Sintufrj, atualmente o Conselho Fiscal é eleito separadamente da direção. Pela nova 

legislação, como explicou o coordenador Francisco Carlos, a partir deste ano os conselheiros devem ser 
eleitos junto com a direção sindical. Por isso propôs a prorrogação do mandato até o congresso da cate-
goria, para adequação do estatuto da entidade. 

Aposentados e caravaneiros – A assembleia aprovou a inscrição de 50 participantes para o II Seminário 
de Formação e Integração Social de Aposentados e Pensionistas, que será realizado nos dias 8 e 9 de maio, na 
cidade de Vassouras. Como também a inscrição de 90 integrantes da categoria para o I Encontro de Formação 
e Organização de Caravaneiros do Sintufrj, que ocorrerá no dia 9 de maio, na cidade de Vassouras.

podem ocorrer em nenhuma gestão, 
em nenhum órgão. A comissão 
deveria ser um pouco mais rigorosa, 
porque acho que temos que aprender 
a cortar nossa própria carne”, defen-
deu Antônio Eduardo, acrescentando 
que “deveria ser exigido o banimento 

dessas pessoas do quadro de asso-
ciado da entidade”. Outras falas se 
sucederam no mesmo sentido.

Com duas abstenções, foi aprovada a 
notificação aos coordenadores da gestão 
responsável pelo período 2010/2012, 
para que respondam em 10 dias. Eles 

seriam notificados no dia seguinte.
Na discussão sobre inelegibilidade, 

Paulo Marinho sugeriu “prudência” e 
que, após o prazo de 10 dias para que os 
ex-coordenadores se posicionem, seja 
realizada nova assembleia para deter-
minar se estarão inelegíveis ou não.

SEM nenhum voto contrário e poucas abstenções, assembleia aprova toda a pauta apresentada pela direção

Foto: Renan Silva
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Sintufrj oferece cursos que atendam a todos os ambientes organizacionais da UFRJ
Mesmo quem está cumprindo estágio probatório deve se capacitar para aumentar seus rendimentos no contracheque Com o objetivo de atender às necessida-

des da categoria em se capacitar e au-
mentar seus rendimentos, conforme 

determina a Lei nº 11.091/2005 do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE), a diretoria sindical 
direcionou a equipe de professores do ex-
Curso Pré-Vestibular Sintufrj (CPV) para 
elaborar e ministrar cursos de capacitação. 
Os cursos oferecidos pela entidade atendem a 
todos os ambientes organizacionais, ou seja, 
a todos os cargos na universidade.

Importante – Os recém-concursados 
também devem se inscrever nos cursos, 
pois também terão alterados os seus rendi-
mentos, independente de estar cumprindo 
estágio probatório.

   
Estes são os cursos que o Sintufrj 

oferece no momento: 
       
Técnicas Básicas 
sobre Meio Ambiente
 A proposta do curso é atender às ne-

cessidades atuais da sociedade sobre meio 
ambiente e recursos naturais. 

Dias e horários: às terças-feiras, 
das 8h às 10h40 ou às quintas-
feiras, das 18h às 20h20. Aulões 
de biologia às quartas-feiras, das 
18h às 20h40. Professores: André, 
Daniel e Elayne.

Justificativa 
 Observa-se um considerável crescimento 

na demanda desse setor, provocado também 
pela mudança de atitude das pessoas em 
relação às questões ambientais, comporta-
mento que se constata principalmente após a 
realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Eco-92). As empresas têm estado cada vez 
mais direcionadas a investir em gestão do 
meio ambiente, tanto por exigências legais 
– leis e normas instrutivas – quanto pela 
necessidade de diminuir custos operacio-
nais e criar uma imagem positiva perante 
a comunidade.

Gestão de Conflitos
A gestão dos conflitos interpessoais é 

complexa no contexto das organizações pú-
blicas. Estudos indicam que conflitos inter-
pessoais podem gerar impacto negativo nas 
relações de trabalho, mas podem também ter 
uma função positiva nos grupos, pois evitam 
a estagnação, estimulam a criatividade e a 
inovação. Saber conviver com a diversidade 
é um requisito imprescindível para melhorar 
a qualidade de vida pessoal e profissional. 
Torna-se importante desenvolver habilida-
des para lidar com o conflito, gerado pelas 
naturais diferenças de percepções, valores, 
crenças, opiniões e outros fatores. 

O curso será ministrado às 
quartas-feiras, das 17h20 às 18h40. 
Professora: Iara Maria.

Justificativa
A gestão de conflitos é um ponto crucial 

na administração de qualquer organiza-
ção. No contexto de uma universidade, os 
relacionamentos interpessoais e o com-

prometimento dos funcionários técnico-
administrativos são elementos importantes 
na qualidade e na efetividade do processo 
educacional. Uma instituição pública de 
ensino tem suas particularidades, na medi-
da em que os profissionais têm estabilidade 
funcional e em geral passam vários anos 
trabalhando em um mesmo espaço. 

O presente curso é importante, pois o 
ambiente de trabalho é um local propício 
ao aparecimento de uma diversidade de 
conflitos que podem ser prejudiciais à insti-
tuição e às pessoas envolvidas.  “A ambiva-
lência, a contradição, a inacessibilidade do 
inconsciente, criam uma angústia comuni-
cacional quase cotidiana, um sentimento 
de solidão e de incompreensão, que cede, 
se esse próprio sentimento for reconhecido, 
por testemunha” (Persson, 1999).

Grande parte dos cursos oferecidos 
na área de Gestão de Conflitos tem 
como foco a dinâmica das empresas 
privadas, ou organizações onde a prin-
cipal finalidade é o lucro. É importante 
compreender como os servidores públicos 
lidam com esse fenômeno, assim como 
fornecer elementos para que possam 
refletir sobre seu ambiente de trabalho 
visando transformá-lo num espaço mais 
acolhedor. Para isso, torna-se importante 
estudar alguns pontos sobre os principais 
tipos de conflitos, suas causas e possíveis 
formas de gerenciamento.

Estado, Governo e 
Políticas Públicas
O aprimoramento da prática profissio-

nal do servidor técnico-administrativo em 
educação da UFRJ passa, dentre outros ele-
mentos, por uma formação que o possibilite 
refletir sobre a importância e complexidade 
da atuação do Estado e de suas instituições 
de ensino superior. 

Dias e horários do curso: às 
terças-feiras, das 8h às 10h ou às 
quintas-feiras, das 16h às 18h. Pro-
fessor: Fernando Linhares.     

Justificativa 
Esse curso apresenta  instrumentos 

que auxiliam na análise do processo de 
formação do Estado brasileiro, de seus 
principais arranjos e de sua atuação no 
campo das políticas sociais.   

Curso de Inglês 
Instrumental para 
Ingresso nos Programas
de Mestrado e Doutorado 
O curso de inglês instrumental, também 

conhecido como Inglês para Fins Especí-
ficos ou, em inglês, English for Specific 
Purposes (ESP), consiste na abordagem 
instrumental dessa língua. E tem como 
objetivo principal o desenvolvimento de 
habilidades específicas que possam capa-
citar o aluno, num período relativamente 
curto, a ler e compreender o essencial para 
o desempenho de determinada atividade. 

Aulas às quartas-feiras, das 16h às 
17h20. Professora: Sandra Bragatto. 

Justificativa
 Considerando a competitividade do 

mercado e a necessidade de atualização 
constante de informações científicas e tec-
nológicas e as dificuldades das traduções 
de artigos, livros e outras publicações com 
a mesma velocidade em que são escritos, 
as universidades resolveram mudar o 
enfoque do ensino de inglês como língua 
estrangeira, passando do estudo sistemá-
tico de vocabulário e regras gramaticais 
para um estudo mais abrangente de textos 
autênticos retirados das próprias fontes de 
informação. Essa nova forma de ler textos 
em inglês envolve estratégias de leitura, 
tais como: fazer previsões do conteúdo do 
texto a partir da análise de títulos, gráficos 
e ilustrações e do acionamento do conheci-
mento de mundo e conhecimento prévio do 
assunto pelo leitor, concentrar a atenção nas 
palavras cognatas e deduzir o significado de 
palavras desconhecidas a partir do contexto, 
procurar informações específicas ou fazer 
uma leitura rápida para verificar a ideia 
central do texto sem se preocupar com o 
conhecimento isolado de cada palavra ou 
com vocábulos desconhecidos, etc. Deno-
minado de inglês instrumental, essa nova 
abordagem geralmente não inclui o estudo 
da língua falada, somente a escrita, já que o 
seu objetivo primordial é preparar os alunos 
para a habilidade da leitura e não para a 
comunicação oral. 

Matemática Básica
Construção histórico-pedagógica da 

prática e do pensamento matemático. 
Conjuntos: naturais, inteiros e racionais. 
Situação-problema.

Aulas às quartas-feiras, das 8h às 
10h ou às quintas-feiras, das 16h às 
18h. Professora: Roberta Pereira.

Justificativa 
O ensino da Matemática passou por 

diversas mudanças significativas. Todavia, 

essas mudanças não foram suficientes para su-
prir as dificuldades enfrentadas pelos alunos de 
qualquer faixa etária. São fatores que dificultam 
a aprendizagem: capacitação inadequada dos 
professores, metodologia tradicional, falta de 
contextualização e linguagem. A matemática 
deve ser uma disciplina lecionada de forma a 
atender às necessidades da comunidade, capaci-
tando os indivíduos para uma plena participação 
na vida social. A matemática contextualizada 
favorece uma ligação entre o conhecimento e 
a realidade do indivíduo, contribuindo para o 
aperfeiçoamento profissional.

Ética no Serviço Público
O projeto Ética no Serviço Público propõe 

que os servidores técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ revisitem o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal a partir das discussões 
conceituais sobre ética, moral, sujeito moral, 
autonomia e também da relação entre os servi-
dores, servidor e público, servidor e universidade.

Aulas às segundas-feiras, das 16h às 
17h20. Professora: Elisia Maia.

Justificativa
Frequentemente, não notamos a origem 

cultural dos valores éticos, do senso moral e 
da consciência moral, porque somos educados 
(cultivados) para eles e neles, como se fossem 
naturais ou fáticos, existentes em si e por si mes-
mos. Para garantir a manutenção dos padrões 
morais através do tempo e sua continuidade 
de geração a geração, as sociedades tendem a 
naturalizá-los. A naturalização da existência 
moral esconde, portanto, o mais importante da 
ética: o fato de ela ser criação histórico-cultural.

DANIEL Garcia; Fernando Linhares; Sandra Bragatto; Maxlene Bastos, coordenadora pedagógica dos cursos; Anna Elisabeth; Elisia Maia e Roberta Pereira

A aula inaugural do Curso de Capacitação 
Sintufrj, voltado para os técnicos-administra-
tivos, foi realizada na segunda-feira, dia 27 de 
abril, na subsede sindical no HU, com direito 
a bolo de boas-vindas a todos os servidores 
que compareceram.

“Estou muito feliz com essa primeira 

Abertura da Capacitação valoriza trabalho em equipe

aula. Abrimos o curso com o teto de 35 alunos e 
hoje compareceram quase 30, e de unidades di-
ferentes. Foi um desafio que necessitou de muito 
trabalho e empenho da coordenação pedagó-
gica e do apoio dos professores que aceitaram 
a nossa proposta. Sem eles não seria possível 
implementar a novidade. Todos os cursos terão 

ÉTICA no Serviço Público, aula ministrada pela professora Elisia Maia
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Sintufrj oferece cursos que atendam a todos os ambientes organizacionais da UFRJ
Mesmo quem está cumprindo estágio probatório deve se capacitar para aumentar seus rendimentos no contracheque 

essas mudanças não foram suficientes para su-
prir as dificuldades enfrentadas pelos alunos de 
qualquer faixa etária. São fatores que dificultam 
a aprendizagem: capacitação inadequada dos 
professores, metodologia tradicional, falta de 
contextualização e linguagem. A matemática 
deve ser uma disciplina lecionada de forma a 
atender às necessidades da comunidade, capaci-
tando os indivíduos para uma plena participação 
na vida social. A matemática contextualizada 
favorece uma ligação entre o conhecimento e 
a realidade do indivíduo, contribuindo para o 
aperfeiçoamento profissional.

Ética no Serviço Público
O projeto Ética no Serviço Público propõe 

que os servidores técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ revisitem o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal a partir das discussões 
conceituais sobre ética, moral, sujeito moral, 
autonomia e também da relação entre os servi-
dores, servidor e público, servidor e universidade.

Aulas às segundas-feiras, das 16h às 
17h20. Professora: Elisia Maia.

Justificativa
Frequentemente, não notamos a origem 

cultural dos valores éticos, do senso moral e 
da consciência moral, porque somos educados 
(cultivados) para eles e neles, como se fossem 
naturais ou fáticos, existentes em si e por si mes-
mos. Para garantir a manutenção dos padrões 
morais através do tempo e sua continuidade 
de geração a geração, as sociedades tendem a 
naturalizá-los. A naturalização da existência 
moral esconde, portanto, o mais importante da 
ética: o fato de ela ser criação histórico-cultural.

Neste momento, o país está passando por 
uma grave crise política, e o estopim foram 
às denúncias de corrupção dentro da maior 
empresa estatal do país.

Sentimos responsabilidade. Movidos 
pela indignação ou pelo censo de justiça, 
participamos de debates, protestos, defesa 
da empresa, etc. Nossos sentimentos e nossas 
ações exprimem nosso senso moral.

Para que haja conduta ética, é preciso que 
exista o agente consciente, isto é, aquele que 
conhece a diferença entre bem e mal, certo e 
errado, permitido e proibido, virtude e vício.

Faz-se necessário que reflitamos sobre 
as normas de conduta nesse momento 
histórico.

Redação Acadêmica
No curso de Redação Acadêmica começa-

DANIEL Garcia; Fernando Linhares; Sandra Bragatto; Maxlene Bastos, coordenadora pedagógica dos cursos; Anna Elisabeth; Elisia Maia e Roberta Pereira

Fotos: Renan Silva

A aula inaugural do Curso de Capacitação 
Sintufrj, voltado para os técnicos-administra-
tivos, foi realizada na segunda-feira, dia 27 de 
abril, na subsede sindical no HU, com direito 
a bolo de boas-vindas a todos os servidores 
que compareceram.

“Estou muito feliz com essa primeira 

Abertura da Capacitação valoriza trabalho em equipe

remos um percurso de leituras, releituras 
e escritas dos diversos gêneros textuais 
que fazem parte da vida de quem estuda, 
dá aulas ou simplesmente quer melhorar 
sua produção escrita. Assim, nesta dis-
ciplina ganharemos intimidade com o 
texto acadêmico e mais segurança para 
trabalhar com ele.

Aulas às segundas-feiras, das 
19h às 20h20. Professora: Carla 
Danielle.

Justificativa 
 Capacitar os servidores técnico-

administrativos que, ao final de muitos 
cursos de graduação ou pós-graduação, 
precisam elaborar um trabalho de conclu-
são, apresentando um estudo um pouco 
mais longo e detalhado sobre tema de 
seu interesse. Muitos alunos, inclusive, 
temem essa etapa do curso porque não 
se familiarizaram com a redação desse 
gênero de texto.

Curso de Espanhol 
Instrumental – Estratégias 
de Leitura/Iniciante 
O Curso de Espanhol Instrumental 

– Estratégias de Leitura/Iniciante tem 
como finalidade fazer com que o alu-
no tenha a capacidade de explorar ao 
máximo o texto: seu gênero textual, seu 
conteúdo, suas entrelinhas, a posição do 
autor diante do escrito, a relação que se 
pode estabelecer entre o texto estudado e 
outros mais, o auxílio do conhecimento 
prévio (inclusive buscando informações 
em outras disciplinas), a destreza diante 
dos elos coesivos, o resgate de informações 
sub-reptícias, o estudo semântico das pa-

lavras. Devido à semelhança de estrutura 
com o português, a gramática da língua 
espanhola entrará como suporte para 
melhor compreensão leitora.

As aulas às quartas-feiras, das 
16h às 17h20. Professora: Anna 
Elizabeth Dreon.

Justificativa
Diante do mundo globalizado e da 

crescente exigência do mercado de traba-
lho, e tendo em vista que o espanhol é a 
segunda língua mais usada na Internet, 
o trabalho com o espanhol instrumental 
tem como objetivo principal capacitar o 
aluno, num período relativamente curto, 
a ler e compreender o essencial para o 
desempenho de determinadas atividades, 
sejam elas de cunho pessoal, profissional 
ou acadêmico, fazendo uso de estratégias 
de leitura. Para que tal ocorra, o trabalho 
em Língua Estrangeira não pode nem deve 
se ater ao domínio do código. Ele precede 
a codificação e vai além dela, envolvendo 
tanto o conhecimento enciclopédico como 
o conhecimento linguístico (texto escrito) 
e o não linguístico (imagens, símbolos, 
gráficos, ícones, etc.). Esse instrumental 
que utilizaremos dará condições ao aluno 
de inferir informações, inferir significados 
de uma palavra desconhecida, estabelecer 
relações entre o conhecido e o desconhe-
cido, confrontar textos observando suas 
semelhanças e diferenças, fazer conexões, 
complementar informações, concordar, 
discordar, polemizar, etc. Para que se atinja 
esse objetivo, faz-se necessário um material 
pedagógico que oriente o aluno a traçar 
o seu caminho de leitura, desenvolvendo 
assim suas próprias estratégias de leitura.

aula. Abrimos o curso com o teto de 35 alunos e 
hoje compareceram quase 30, e de unidades di-
ferentes. Foi um desafio que necessitou de muito 
trabalho e empenho da coordenação pedagó-
gica e do apoio dos professores que aceitaram 
a nossa proposta. Sem eles não seria possível 
implementar a novidade. Todos os cursos terão 

certificado, e com a certificação o servidor 
poderá dar a entrada no Departamento de 
Recursos Humanos e obter um avanço na 
sua capacitação”, afirmou a coordenadora 
de Educação, Cultura e Formação Sindical, 
Ana Célia da Silva.

A coordenadora Pedagógica dos Pro-
jetos de Educação do Sintufrj, Maxlene 
Bastos, destacou o trabalho de equipe 
da Coordenação Pedagógica: “Estamos 
trabalhando há mais de três meses com 
o objetivo de que o servidor venha para a 
sala de aula e se capacite. Os professores 
reformularam o trabalho que era feito antes 
no pré-vestibular e se reestruturaram para 
montar cursos que atendam às áreas dos 
ambientes organizacionais dos técnicos-
administrativos”. 

A primeira aula foi de Ética no Serviço 
Público, com a professora Elisia Maia, que 
apresentou a ementa do curso e destacou 
a importância da ética dentro do ambiente 
de trabalho. As aulas, apresentadas em dois 
horários: das 8h às 10h ou das 16h às 18h, foi 
elogiada pelo funcionário do HU Itamar Roza: 

“Apesar de 30 anos no serviço público e de já 
ter feito outros cursos oferecidos pelo Sindicato, 
eu acho muito importante essa iniciativa da 
entidade. O horário e o local escolhidos são 
compatíveis para todos”, destacou. 

 Prestigiaram o evento os coordenadores 
Francisco Carlos, da Comunicação; Francis-
co de Assis, coordenador-geral; Boaventura 
Sousa Pinto, coordenador de Políticas So-
ciais, e a coordenadora-geral Carmen Lucia.

ÉTICA no Serviço Público, aula ministrada pela professora Elisia Maia

ITAMAR Roza MAXLENE e Ana Célia 
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assalto a direitos

Terceirização sem limites é aprovada na Câmara
Entre os deputados traidores dos direitos dos trabalhadores, 19 foram para o 
Congresso Nacional com os votos dos eleitores do Estado do Rio de Janeiro

No dia 22 de abril foi aprova-
do na Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei 4.330/04, o da ter-
ceirização. Por 230 votos a favor e 
203 contrários, a terceirização foi 
aprovada para todos os serviços 
das empresas e teve o apoio de par-
tidos como PSDB, PMDB, DEM, 
PSD e Solidariedade, entre outros. 

As bancadas do PT, PCdoB, 
PSB, PV, PDT, Pros e PSOL foram 
contrárias à proposta. Do Rio de 
Janeiro, 19 deputados foram a 
favor do projeto, e entram para 
a galeria da CUT de traidores dos 
trabalhadores. Agora o projeto se-
gue para o Senado, e lá não  terá 
a celeridade que teve na Câmara. 

Luta
“A luta não acaba com a vo-

tação na Câmara, o projeto ainda 
passará pelo Senado. Nós estare-
mos na rua e teremos um 1º de 
Maio de luta. Vamos ampliar as 
mobilizações, fazer novos dias de 
paralisações e, se necessário, uma 

Impacto devastador no serviço público
O impacto da aprovação do projeto pode ser devastador para o serviço 

público.  Abre-se a possibilidade de terceirizar as atividades-fim. Isso signifi-
ca que no serviço público núcleos mais ou menos protegidos e importantes 
de trabalhadores, atividades, serviços passam a ser passíveis de terceirização.

Com as aposentadorias poderá haver a terceirização das atividades-fim, 
as principais, de todo serviço público sem a necessidade de concurso público 
e a contratação pelo Regime Jurídico Único (RJU). Na universidade tudo 
poderá ser terceirizado, até o ensino. Hoje, não se pode terceirizar a ativi-
dade de um professor porque se trata de uma atividade-fim no sistema de 
educação. Com o PL isso deixa de existir.

Pode-se, inclusive, formar cooperativas de professores para prestar ser-
viços para o Estado. Não haveria mais carreira e controle da qualidade do 
ensino. O mesmo aconteceria com a categoria dos técnicos-administrativos 
contratados pelas novas regras, eles ficariam sem referências de classe e de 
carreira.

greve geral para barrar esse ataque 
nefasto e criminoso aos direitos da 
classe trabalhadora brasileira”, 
declarou o presidente da CUT na-
cional, Vagner Freitas.

 “O PL eleva ao grau mais 
elevado da nossa história a es-
cravidão do trabalho assalariado, 
submetendo mais de 50 milhões 
de trabalhadores brasileiros à 
exploração e ao tacão de dois pa-
trões, redução de salários, direitos 
e benefícios, discriminação nos 
locais de trabalho, maior incidên-
cia de doenças, acidentes e mortes. 
É a sepultura da CLT e o reino da 
total insegurança jurídica para 
a classe trabalhadora”, alertou o 
presidente da CTB nacional, Adil-
son Araújo.

Ele anunciou a intensificação 
de campanha contrária ao projeto 
e a denúncia contra os traidores 
dos trabalhadores. “Não podemos 
permitir a legitimação e generali-
zação do trabalho precário no Bra-
sil. Vamos intensificar o árduo tra-

balho de conscientização das bases 
sindicais e da sociedade sobre o 
que está em jogo no Congresso, re-
alizar grandes manifestações no 1º 
de Maio e preparar o dia nacional 
de lutas e paralisações para o final 
do mês de maio. E se não houver 
solução para o problema, o ca-
minho será a construção de uma 
greve geral para impedir que este 
golpe traiçoeiro desfechado pelo 
patronato contra a classe traba-
lhadora seja consumado. E nesta 
tarefa de convencimento, esclare-
cimento e elevação da consciência 
de classe do nosso povo não po-
demos abrir mão de denunciar a 
traição. Esta não merece perdão”.

Senado
A tramitação, que na Câma-

ra levou 11 anos e só veio à baila 
desencavada pelo seu presidente, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), leva-
rá tempo no Senado. Isso porque o 
presidente da Casa, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), já declarou 

que é contra a terceirização de 
atividade-fim e que o texto deve 
passar por uma “avaliação crite-
riosa”, percorrendo várias comis-
sões temáticas antes de chegar ao 
plenário do Senado.

“Nós vamos fazer uma discus-

Celso Jacob
PMDB

Celso Pansera
PMDB

Marquinho Mendes
PMDB

Fernando Jordão
PMDB

Leonardo Picciani
PMDB

Soraya Santos
PMDB

Washington Reis
PMDB

Júlio Lopes
PP

Altineu Côrtes
PR

Dr. João
PR

Paulo Feijó
PR

Felipe Bornier
PSD

Índio da Costa 
PSD

Sóstenes Cavalcante 
PSD

Otávio Leite
PSDB

Luiz Carlos Ramos 
PSDC

Cristiane Brasil 
PTB

Walney Rocha
PTB

Traidores

Eduardo Cunha
PMDB

A luta histórica dos movimentos sociais combativos tem como marco a utilização dos seus ins-
trumentos de comunicação alicerçados no contraponto e combate à hegemonia da comunicação do 
capital privado, que trabalha na lógica da visão única com o objetivo da manipulação da informação 
para manter a exploração dos trabalhadores.

Portanto, é preciso manter nossa luta para que as comunicações sindicais permaneçam nesta 
trincheira de combate à comunicação privada, que num passado recente esteve ao lado da ditadura 
militar e, nos dias atuais, mantém uma linha editorial de criminalização aos movimentos sociais.

Na edição do Jornal da Adufrj de 13 de abril deste ano, fomos surpreendidos com a veiculação de 
matéria que expõe denúncia de integrantes da oposição à nossa direção sem que, no mínimo, o Sintu-
frj fosse ouvido. Não queremos de forma alguma interferir na edição jornalística da Adufrj, mas enten-
demos que faltou respeito para com a nossa entidade, cuja diretoria esteve junta em várias frentes de 
luta, inclusive abrindo sua sede sindical para construções coletivas de interesse da nossa universidade.

Diretoria Executiva do Sintufrj

Dois pontos da comunicação sindical Terceirizada é demitida por liderar 
movimento contra falta de pagamento

A empresa Qualitécnica, prestadora de serviço 
à UFRJ, assinou na semana do feriadão (dia 24) o 
aviso prévio de Terezinha Costa – principal lideran-
ça dos terceirizados que realizam os serviços de lim-
peza na UFRJ. O objetivo é intimidar os trabalhado-
res, que até greve já fizeram reivindicando salário e 
benefícios, e  desmobilizar o movimento forte dos 
terceirizados na universidade. 

Diante dessa arbitrariedade, os trabalhadores 
da Qualitécnica realizarão na quarta-feira, dia 29, 
às 16h, no Salão Azul da Reitoria, uma assembleia. 
Eles exigem a reintegração de Terezinha.

são criteriosa no Senado. O que 
não vamos permitir é pedalada 
contra o trabalhador. Não pode-
mos, de forma nenhuma, permitir 
uma discussão apressada de modo 
a revogar a CLT. É esse o papel que 
o Senado terá”, disse Renan.
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Representantes do 
Fórum das Entidades 
dos Trabalhadores 
do Serviço Público 
Federal se reuniram 
com o secretário de 
Relações de Traba-
lho no Serviço Pú-
blico do Ministério 
do Planejamento, 
Orçamento e Ges-
tão (MPOG), Sérgio 
Mendonça, no dia 23 
de abril, em Brasília, 
para discutir o pro-
cesso de negociação 
da pauta unificada 
que, segundo pre-
visto, deverá ocorrer 
entre maio e julho. 
A discussão incluiu 
pontos como meto-
dologia e calendário.

O fórum nacional 
reúne 28 entidades e 
três centrais sindicais 
(CUT, CTB e CSP-
Conlutas). Esta foi a 
primeira reunião so-
bre as reivindicações 
apresentadas pelo Fó-
rum, uma conquista 
fruto da mobilização 
dos trabalhadores 
nas recentes jornadas 
de luta.

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA

SPFs e MPOG definem como serão as negociações
A pauta unificada foi dividida em dois blocos: um político e outro econômico. Fasubra avalia 
que o processo negocial será difícil. Prazo para garantir ganhos financeiros é até 21 de agosto

Fasubra 
O coordenador-geral da Fasu-

bra, Paulo Henrique dos Santos, 
explicou que houve uma reunião 
anterior, no dia 20 de março, do 
conjunto dos SPFs (cerca de 60 
entidades) com o governo. Na 
oportunidade, os representantes 
do Fórum das Entidades do Serviço 
Público Federal informaram que 
têm uma pauta unificada e soli-
citaram ao secretário de Relações 
de Trabalho a realização de outra 
reunião com as entidades que inte-
gram o Fórum, para definir regras 
para o processo de negociação.

E assim foi feito. “Na reunião 
do dia 23, nós estabelecemos 
uma agenda que prevê a próxima 
reunião em meados de maio e, 
embora eles quisessem uma reu-
nião por mês, acertamos que vai 
haver reuniões de 15 em 15 dias, 
no máximo, para que possamos 
ter um processo (de negociação)”, 
disse o coordenador da Fasubra.

Ficou acordada ainda a publi-
cação de portaria para liberação 
dos dirigentes sindicais para as 
reuniões, porque, segundo Paulo 
Henrique, alguns dirigentes estão 
sendo penalizados com faltas. 

Dois blocos:
um político e outro
econômico
Paulo Henrique informou, 

ainda, que também foi acertada a 
divisão da pauta em dois blocos: 
“Um mais político, como a questão 
da negociação coletiva e outras 
questões que envolvem mudança 
na legislação, e outro bloco mais 
econômico, que diz respeito a 
reajuste, benefícios e tudo mais.”

Embora a pauta unificada 
tenha 20 itens (veja boxe a seguir), 
oito pontos ganharam ênfase 
na reunião, divididos nos blocos 
econômico e político. 

O bloco econômico inclui itens 
como política salarial permanente 
com correção das distorções e re-
posição das perdas inflacionárias; 
índice linear de 27,3% e paridade 
salarial entre ativos e aposentados.

O bloco político inclui a rei-
vindicação de isonomia de todos 
os benefícios entre os poderes; 
direito de negociação coletiva 
(Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT); 
data-base em 1º de maio; reti-
rada dos projetos do Congresso 
Nacional que atacam os direitos 
dos servidores; e aprovação ime-
diata dos projetos de interesse dos 
servidores.

Apesar de ser dada ênfase a 
esses pontos, segundo Paulo Hen-
rique, os demais itens da pauta não 
serão excluídos.

Limite é 21 de agosto
A discussão do Projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para 
2016 deverá se concluída, segundo 
o secretário de Relações do Traba-
lho no Serviço Público, até 21 de 
agosto de 2015. Portanto, todas as 
propostas que envolvam dotação 
orçamentária têm este limite. 

“Ficamos de detalhar melhor 
esta agenda. Na proposta do gover-
no, no mês de abril haveria estudo 
interno para, em maio, começar 
a sequência de reuniões”, disse 
Paulo Henrique.

Na primeira quinzena de maio 
estão previstas cerca de 30 reuni-
ões da Secretaria de Relações de 
Trabalho do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão com os 
representantes das categorias para 
debater as demandas específicas.

Na próxima reunião com o 
Fórum, prevista para 14 de maio, 
a discussão será sobre o bloco polí-
tico da pauta, ou seja, questões que 
não têm impacto no Orçamento, 
como a institucionalização da 
negociação coletiva (Convenção 
151 da OIT), regulamentação do 
direito de greve, liberação do ponto 
dos dirigentes, entre outros pontos. 

“Mas incluímos também a 
discussão sobre alguns aspectos 
do bloco econômico, como os be-
nefícios, embora não tenha ficado 
acertado que haveria resposta para 
este tema”, adiantou o coordena-
dor da Fasubra.

Para ele, embora nesta pri-
meira reunião com o governo não 
tenha sido discutido nenhum tema 
da pauta, mas apenas a metodolo-
gia da negociação, o encontro foi 
importante para garantir que haja 
negociação. Paulo Henrique avalia 
“que será um processo (a negocia-
ção com o governo) bem duro”. 
Tanto que o secretário adiantou 
que o cenário econômico será 
condicionante, no que se refere à 
pauta econômica para qualquer 
avanço na negociação.

Pauta unificada
A pauta unificada foi fechada 

na reunião ampliada do fórum 
das entidades nos dias 30 e 31 
de janeiro e 1º de fevereiro, com 
cerca de 400 representantes de 
sindicatos, federações, como a 
Fasubra, confederações e cen-
trais sindicais. 

PAULO Henrique

1. Política salarial permanente com correção das distorções e 
reposição das perdas inflacionárias;

2. Índice linear de 27,3%;
3. Data-base em 1º de maio;
4. Direito de negociação coletiva (Convenção 151 da OIT);
5. Paridade salarial entre ativos e aposentados;
6. Retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os 

direitos dos servidores;
7. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores;
8. Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes;
9. Anulação da reforma da Previdência Social realizada através 

da compra de votos dos parlamentares;
10. Extinção do fator previdenciário;
11. Incorporação de todas as gratificações produtivistas;
12. Fim da terceirização que retira direito dos trabalhadores;
13. Concurso público pelo RJU;
14. Combate a toda forma de privatização;
15. Pela aprovação da PEC 555, que extingue a cobrança previ-

denciária dos aposentados;
16. Pela aprovação do PL 4434, que recompõe as perdas salariais;
17. Regulamentação da jornada de trabalho para o máximo de 

30 horas para o serviço público, sem redução salarial;
18. PEC 170/2012 – aprovação de aposentadoria integral por 

invalidez;
19. Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, 

sem prejuízo das promoções e progressões na carreira;
20. Pela revogação da Fundação de Previdência Comple-

mentar do Servidor Público Federal (Funpresp) e da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
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Elas são 49 milhões no Brasil, 
ou seja, 25% da população brasilei-
ra. As mulheres negras sobrevivem à 
face mais perversa do racismo e do 
sexismo. Recentemente, a estudante 
de antropologia da Universidade de 
Brasília (UnB), Lorena Monique, 
fotografou universitários negros 
segurando placas com frases racis-
tas que já ouviram. As estudantes 
negras denunciaram nas fotos o 
racismo institucionalizado que 
vivenciam. Frases como: “Você sabe 
ler?”, “Por que você não penteia seu 
cabelo?”, “Sempre quis saber como 
é uma negra na cama”, “Você faz 
faculdade? E mora na periferia?”. 
São alguns exemplos de como elas 
são estereotipadas em seu cotidiano.

Diante desse cenário, com epi-
sódios repetitivos de discriminação 
racial em universidades, escolas, 
lojas e empresas, muitos ainda 
negam o racismo, alegando que o 
negro é que tem preconceito contra 
ele mesmo. Em contrapartida, está 
sendo organizada a Marcha das 
Mulheres Negras 2015, que ocorrerá 
no dia 18 de novembro, em Brasília. 
O objetivo dessa marcha é visibilizar 
questões pertinentes da popula-
ção negra feminina, como, por 
exemplo, o feminícidio da mulher 
negra; violência simbólica e física 
produzida pela mídia; pela titulação 
e garantia das terras quilombolas; 
respeito às religiões de matrizes 
africanas e pela participação efetiva 
delas na vida pública. 

A data escolhida inicialmente 
seria no dia 13 de maio (Abolição 
da Escravatura). Entretanto, o mo-
vimento negro de diversos estados, 
inclusive do Rio de Janeiro, contes-
tou a data escolhida. Segundo Clatia 
Vieira, uma das coordenadoras da 
marcha, “o dia 13 de maio foi e 
é uma data política para aquele 
momento (Brasil Colônia), pois 
os escravos depois da “abolição” 
permaneceram em subempregos 
no Brasil. Então, (a abolição) foi 
apenas uma forma de se desfazer 
da “mercadoria”, porque a escra-
vidão acabou visivelmente, mas 
permanece invisível até os dias 
atuais”, destaca.

Mobilização
no Rio de Janeiro
Todo primeiro sábado do mês 

acontece as plenárias de mobili-
zação nos municípios do Rio de 
Janeiro. A próxima será no dia 16 
de maio, no horário das 11h às 14h, 
em Duque de Caxias. Já acontece-
ram plenárias da Marcha em vários 
municípios do Rio de Janeiro: Nova 
Iguaçu, Niterói, Resende, Belford 
Roxo, Cabo Frio, São João de Meriti e 
São Gonçalo.  E para não centralizar 
apenas em mulheres negras que já 
são militantes, os comitês impulsio-
nadores estão também dialogando 
com o Sindicato das Domésticas, 
indo às favelas da cidade e fazendo 
atividades de rua em locais popu-
lares, como na Central do Brasil. 

“Uma sobe e puxa a outra” – “Conclamamos, a todas as mulheres negras, para que 
se juntem a esse processo organizativo, nos locais onde estiverem, e a se integrarem 
nessa Marcha pela nossa cidadania. Imbuídas da nossa força ancestral, da nossa 
liberdade de pensamento e ação política, levantamo-nos – nas cinco regiões deste 
país – para construir a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência 
e pelo Bem Viver, para que o direito de vivermos livres de discriminações seja 
assegurado em todas as etapas de nossas vidas.”

 o recrudescimento do racismo e sexismo e o avanço de forças 
conservadoras e neoliberais no Estado e na sociedade civil;

 a composição de uma agenda contínua de enfrentamento à 
violência racial e patriarcal em todos os espaços que se façam 
necessários com respostas contundentes e sistemáticas do 
movimento de mulheres negras em âmbito local, 
regional e nacional;

 novas interlocuções políticas que deman-
dam novas estratégias de combate ao racismo 
e ao sexismo.

Frente a esse quadro político, incor-
porou-se à Marcha a seguinte agenda 
de mobilização, nos municípios e nos 
estados, de Março a Novembro de 2015:

 8 de Março: Dia Internacional 
da Mulher.

 21 de Março: Dia Internacional 
pela Eliminação da Discriminação 
Racial.

 27 de abril: Dia Nacional da Traba-
lhadora Doméstica.

 13 de Maio: Dia Nacional de Denúncia contra 
o Racismo.

 25 de Julho: Dia da Mulher Afro-Latino-
Americana e Afro-Caribenha.

 18 de Novembro: Marcha das Mulheres 
Negras 2015, em Brasília.

O Comitê Nacional de organização 
da marcha é composto por: Articu-
lação de Organizações de Mulhe-
res Negras Brasileiras (AMNB), 
Associação das Pastorais Negras 
(APNs), Coordenação Nacional de 
Entidades Negras (Conen), Coor-
denação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(Conaq), Federação Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas (Fenatrad), Fórum Nacional de Mu-
lheres Negras, Movimento Negro Unificado (MNU) 
e União de Negros pela Igualdade (Unegro).

Manifesto produzido pelas militantes
..No decurso diário de nossas vidas, a forjada superioridade do com-

ponente racial branco, do patriarcado e do sexismo, que fundamenta e 
dinamiza um sistema de opressões que impõe, a cada mulher negra, a 
luta pela própria sobrevivência e de sua comunidade. Enfrentamos todas as 
injustiças e negações de nossa existência, enquanto reivindicamos inclusão 
a cada momento em que a nossa exclusão ganha novas formas.

Denunciamos o encarceramento desregrado de nossos corpos, vez que 
representamos mais de 60% das mulheres que ocupam celas de prisões e 
penitenciárias deste país. Estamos em Marcha: pelo fim do feminicídio 
de mulheres negras e pela visibilidade e garantia de nossas vidas; pela 
investigação de todos os casos de violência doméstica e assassinatos de 
mulheres negras, com a penalização dos culpados; pelo fim do racismo e 
sexismo produzidos nos veículos de comunicação promovendo a violência 

simbólica e física contra as mulheres negras; pelo fim dos critérios e práticas 
racistas e sexistas no ambiente de trabalho; pelo fim das revistas vexatórias em 
presídios e as agressões sumárias às mulheres negras em casas de detenções; 
pela garantia de atendimento e acesso à saúde de qualidade às mulheres 
negras e pela penalização de discriminação racial e sexual nos 
atendimentos dos serviços públicos; pela titulação e garantia 
das terras quilombolas, especialmente em nome das 
mulheres negras, pois é de onde tiramos o nosso 
sustento e mantemo-nos ligadas à ancestralidade; 
pelo fim do desrespeito religioso e pela garantia 
da reprodução cultural de nossas práticas 
ancestrais de matriz africana; pela nossa 
participação efetiva na vida pública.

A mudança de data é decorrente da avaliação das 
organizações que integram o comitê nacional sobre:




