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 Técnicos-administrativos, professores e estudantes ocuparam 
a Cinelândia na quinta-feira, dia 16, para mostrar à população 
um pouco do que produz a universidade e informar as razões da 
greve. Nas 14 tendas montadas na praça, os trabalhadores das 
unidades e alunos exibiram filmes, debateram temas de interes-
se geral, realizaram oficinas de pintura, alimentação saudável, 
poesia, contaram história, entre muitas outras atividades. Ao ar 
livre, dançaram e cantaram. A ação de mobilização conjunta do 
Comando Geral de Greve da UFRJ foi encerrada com ato-show 
no início da noite.

“UFRJ na Praça Contra os 
Cortes no Orçamento”

 Hoje, dia 20, às 16h, o CLG/Sintufrj se en-
contra com Leher para tratar da pauta interna 
de reivindicações da categoria. E, em Brasí-
lia, o Fórum dos Servidores Públicos Federais, 
do qual a Fasubra faz parte, se reúne com o 
MPOG para mais uma rodada de negociação 
da pauta de reivindicações unificada. 

Todo noTiciário sobre a greve nas páginas 2, 3, 
4, 5, 6 e 7.      

As tarefas do movimento de greve na UFRJ não pa-
raram por aí. Os Comandos Locais de Greve do Sintufrj 
e da Adufrj e o DCE Mário Prata se reuniram com o rei-
tor  e garantiram que o próximo semestre letivo só será 
iniciado após o fim das greves na universidade. Roberto 
Leher adiantou que é contra o corte de ponto dos grevis-
tas. O ato político-solidário “Dilma, valorize quem dá o 
sangue pela educação” mobilizou a categoria para doar 
sangue para o HUCFF. O CLG/Sintufrj pretende repetir a 
ação esta semana. 

9h.
Café da manhã. 
 
10h.
Abertura.

10h às 13h. 
Mesa de debates.
Tema do debate: 
A mulher negra no mundo 
do trabalho.
Palestrantes: 
Eloá Santos (militante do Coletivo 
Negro e do Movimento de 
Mulheres Olga Benário) e Luzia da 
Conceição de Araújo Marques 
(enfermeira do HUCFF).

13h15
Almoço.

14h às 17h.
Oficinas 
Turbanteira: Carol.
Pintura: Fátima.
Maquiagem e limpeza de pele: Valda.
Patchwork: Débora.

17h às 21h. 
Atividade cultural
Baile black: Vander.

Programação
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DOIS PONTOS

Segunda-feira, dia 20

• Às 9h, reunião do Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj no 
Espaço Cultural do Sindicato.
• Às 16h, reunião do CLG/Sintufrj com o reitor Roberto Leher, 
na Reitoria.
• Às 16h, reunião dos SPFs com o MPOG, em Brasília.

Terça-feira, dia 21

• Às 10h, assembleia geral no auditório do CT.

Quarta-feira, dia 22

• Às 8h, panfletagem e doação de sangue no HUCFF.
• Às 10h, reunião do CLG/Sintufrj com os trabalhadores 
do IPPMG.

Calendário de atividades da greve
Técnicos-administrati-

vos, professores e estudan-
tes aproveitaram a fixação 
da faixa conjunta na Pon-
te do Saber sobre a Linha 
Vermelha, na quarta-feira, 
dia 15, para realizar mais 
um ato de protesto em 
favor da educação públi-
ca. “UFRJ contra o corte 
na educação” é o recado 
deixado à população na 
faixa, que é assinada pelo 
Comando Geral de Greve: 
Sintufrj, Adufrj-Ssind, APG 
e DCE Mário Prata.

1. Podem se inscrever no INTENSIVÃO para o Enem e UERJ 2015:
a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ sindicali-
zados ao SINTUFRJ que estejam em dia em suas relações com o sindi-
cato, de acordo com o estatuto da entidade.
b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em edu-
cação da UFRJ sindicalizados. 
c) Trabalhadores da UFRJ e seus dependentes.
Observação: A inscrição será feita presencialmente na Subsede do HU.

 2. As inscrições serão realizadas no período de 20 a 30 de ju-
lho de 2015 das 10:30 às 18:30, ou até o preenchimento das vagas. 
Observação: Caso o número de inscritos ultrapasse o número de va-
gas, priorizaremos a ordem de inscrição e de prioridade.

3. Distribuição e número de vagas:
Ao todo serão oferecidas 60 vagas.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prio-

ridade:
a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 
1.a deste edital;
b) Alunos remanescentes de 2014 desde que tenham cumprido as exi-
gências que constam no Regimento dos Estudantes, desde que esteja 
inserido em alguns dos itens deste edital;
c) Dependentes definidos pelo item 1.b deste edital;
d) As vagas restantes, estas serão distribuídas aos trabalhadores e seus 
dependentes, definidos pelo item 1.c deste edital.

4. Calendário: 
Inscrição: De 20 a 30 de julho de 2015.
Horários: Segunda a sexta: das 10:30 às 18:30 horas.
5. Local e horário das aulas:

O INTENSIVÃO funcionará de segunda a sexta-feira, das 16h às 21h na 
Subsede do HUCFF.

6. Início das aulas:
As aulas terão início no dia 3 de agosto de 2015, às 16 horas.

Atenção, categoria: Enem qualifica
 

Quem não concluiu o terceiro ano do segundo grau e for aprovado 
na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) receberá seu 
diploma de conclusão de curso. Portanto, o Intensivão/CPV Sintufrj se 
traduz em mais uma chance para o técnico-administrativo  das classes 
A, B e C se qualificar para pleitear aumento salarial.    

Edital  INTENSIVÃO para o ENEM e UERJ 2015

 O primeiro debate promovido 
pelo Fórum (Im)permanente de 
Greve foi realizado na quarta-fei-
ra, dia 15, na Casa da Ciência da 
UFRJ com o tema: “Greve, traba-
lho e mobilização no tempo atu-
al”. Foram mais de três horas de 
conversa, que instigaram os parti-
cipantes a refletir sobre os rumos 
do movimento na universidade, 
as formas de organização e mobi-
lização das categorias e a eficácia 
social da greve na atual, adversa e 
complexa conjuntura econômica 
e política que vivemos.

Por iniciativa do coletivo-
grevista de servidores da Casa da 
Ciência, foram convidados como 

Fórum (Im)permanente amplia 
discussão sobre a greve na UFRJ

palestrantes a professora do Ins-
tituto de Matemática Tatiana 
Roque, doutora em História e Fi-
losofia da Ciência, e o professor da 
Escola de Serviço Social Giuseppe 
Cocco, cientista político e doutor 
em História Social.

 “O que significa fazer greve 
em um mundo onde a confi-
guração do trabalho mudou de 
maneira tão intensa?”, indagou 
Tatiana. Com base no texto do so-
ciólogo e filósofo italiano Antonio 
Negri, intitulado “Anotações sobre 
a greve abstrata”, ela destacou que 
a dimensão do processo de valori-
zação, de agregação de valor no 
momento atual do capitalismo 

financeiro escapa à materialidade 
e à temporalidade a que estamos 
acostumados a raciocinar, e impõe 
novas formas de se pensar o con-
fronto entre o capital e o trabalho. 

Giuseppe destacou a impor-
tância de constituição de fóruns 
de discussão como o (Im)perma-
nente, pois “eles abrem espaço ao 
diálogo mais horizontal entre as 
diferentes categorias que atuam 
na universidade”, e instigou os 
participantes e organizadores a 
ampliarem o debate de forma a 
colaborar na construção de lutas 
e reivindicações que reúnam de 
forma “transversal” os interesses 
dos trabalhadores: “Precisamos 
reforçar práticas que ultrapassem 
as fronteiras de visões meramente 
corporativas, rompendo os muros 
da universidade”.  

Segundo Giuseppe, este teria 
sido o recado dado pelas mobi-
lizações de junho de 2013, que 
hoje se veem sufocadas por uma 
onda de conservadorismo, che-
gando a se configurarem prá-
ticas fascistas. “Elas vão desde 
a repressão e criminalização de 
movimento sociais até uma pos-
tura cínica assumida por dirigen-
tes do próprio Estado”. 

Os vigilantes da Divisão de Se-
gurança da UFRJ (Diseg) foram às 
urnas na sexta-feira, dia 17, para 
eleger seus dois novos coordena-
dores. A disputa ocorreu entre duas 
chapas, e a vencedora foi a chapa 
1, formada por Robson Gonçalves 
e Edimilson Schmith, que obteve 
59,5% dos votos. Eles permanece-
rão no cargo por quatro anos. 

Chapa 1 vence 
eleições na Diseg Com pesar informamos o fa-

lecimento do companheiro Marco 
Aurélio Schietti Rodrigues, o Lelo, 
aos 64 anos, ocorrido no dia 10 de 
julho, em consequência de com-
plicações nos rins e coração. Ele 
trabalhou em várias unidades, e sua 
última lotação foi na Pró-Reitoria de 

Extensão. Deixa quatro filhos e muitas saudades. 
Lelo era técnico-administrativo da UFRJ desde 2 de setembro de 

1978. Como militante e fotógrafo, clicou muitos momentos da luta 
da categoria. Uma de suas maiores virtudes foi viver a vida de forma 
consciente e libertária.  

Valeu, companheiro Lelo!

Fotos: Renan Silva

INICIATIVA dos trabalhadores da Casa da Ciência que deu certo
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?

É GREVE!

Os comandos locais de 
greve dos três segmen-
tos da UFRJ reuniram-

se com o reitor Roberto Leher, 
no dia 15, na Reitoria, para 
conversar sobre o calendário 
acadêmico do segundo semes-
tre letivo.  

O CLG/Sintufrj aproveitou 
a ocasião para cobrar reunião 
para tratar da pauta interna da 
categoria e da posição da Reito-
ria em caso de retaliação do go-
verno aos grevistas. A reunião 
foi agendada para hoje, dia 20, 
às 16h, na Reitoria. Mas o rei-
tor já antecipou que não haverá 
nenhum corte de ponto. 

“Nós temos uma compreen-
são muito forte e contundente 
sobre a autonomia. É impen-
sável o corte. Quem faz corte é 
a instituição. Os trabalhadores 
têm direito de greve. 

HUs – A situação dos hos-
pitais universitários, principal-
mente o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HU-
CFF), foi outro ponto colocado 
pelo CLG/Sintufrj. O reitor disse 

Leher é contra corte de ponto de grevista 
Roberto Leher também informou aos Comandos Locais de Greve que o segundo semestre 
letivo só começará depois do fim da greve dos três segmentos na universidade 

que são prioridade para o HUCFF 
as obras e a reposição de pessoal. 

Negociações – Leher 
pediu aos comandos dos três 
segmentos informações sobre 
as negociações em curso com 
seus respectivos interlocutores. 
No caso da Fasubra, o CLG/
Sintufrj pediu ao reitor apoio 
nas solicitações feitas à Asso-

ciação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições de Ensino 
Superior (Andifes) para inter-
ceder junto ao governo em fa-
vor das negociações das pautas 
específica da  categoria e dos 
SPFs.

O CLG/Sintufrj considerou 
a reunião positiva porque ob-
teve uma posição do reitor fa-
vorável à greve, como também 

obteve a definição da reunião 
específica para discutir a pau-
ta interna de reivindicações.

Calendário acadêmico
Roberto Leher, que estava 

acompanhado do pró-reitor 
de Graduação, Eduardo Serra, 
e da Superintendente de Polí-
ticas Estudantis, Vera Salim, 
ouviu com atenção as denún-

cias e os relatos dos estudantes 
sobre pressões e ameaças que 
têm sofrido de professores que 
não aderiram à greve. O reitor 
e o pró-reitor de graduação 
informaram algumas provi-
dências técnicas que estavam 
sendo tomadas sobre o lança-
mento de notas e demais ques-
tões colocadas pelos estudan-
tes, e expuseram que farão um 
comunicado para não haver 
dúvidas das decisões tomadas 
pela instituição.

Para tranquilizar os estu-
dantes, Leher informou ain-
da que o Conselho de Ensino 
de Graduação (CEG) aprovou 
pela manhã a adequação do 
calendário do primeiro se-
mestre conforme resolução do 
Conselho Universitário, diri-
mindo assim qualquer proble-
ma com provas, trancamentos 
de matrículas, etc. Ele anun-
ciou também que, conforme 
decisão do CEG respaldada por 
resolução do Consuni, o se-
gundo semestre só se iniciará 
após o fim da greve.   

Foto: Renan Silva

TRABALHADORES e estudantes reunidos com Roberto Leher  

O Comando Nacional de 
Greve (CNG)/Fasubra Sindical 
foi convidado para participar da 
Audiência Pública da Comissão 
de Educação na Câmara dos 
Deputados, e, por requerimento 
da deputada federal Alice Por-
tugal (PCdoB/BA), foi incluído 
na pauta o tema “A greve e o 
papel dos trabalhadores técnico-
administrativos nas Instituições 
Federais de Ensino Superior”.

A mesa foi composta pelo 
presidente da Comissão de Edu-
cação, Saraiva Felipe, pelo mi-
nistro da Educação, Renato Ja-
nine, e pelo secretário executivo 
do Ministério da Educação, Luiz 
Claudio Costa. Os deputados fe-
derais Alice Portugal (PCdoB/
BA), Fernando Marroni (PT/
RS), Aliel Machado (PCdoB/
PR) e Orlando Silva (PCdoB/
SP) ressaltaram em discurso a 
importância do MEC estabelecer 
diálogo com os trabalhadores 
técnico-administrativos em bus-
ca de negociações efetivas.

Alice Portugal destacou que 
a categoria recebe atualmente o 

Fasubra impõe reunião 
conjunta com MEC e MPOG
A agenda foi confirmada na audiência pública na Câmara sobre a Educação

pior piso do Executivo e que há 
uma série de acordos descum-
pridos pelo governo: “Há um 
bom diálogo dos trabalhadores 
com o MEC, porém, os trabalha-
dores precisam que o ministério 
se coloque como protagonista 
junto à equipe econômica para 
que, de fato, saiamos deste lim-
bo salarial e de carreira”. 

Posição do MEC
O ministro Janine afirmou 

que a greve deflagrada dia 28 
de maio iniciou sem pedidos de 
discussão com o governo, mas 
que está aberto às negociações. 
Entretanto, assuntos da pau-
ta de reivindicações, como a 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), estão 
fora de questão. Segundo o mi-
nistro, “a Ebserh tem feito um 
trabalho admirável no âmbito 
da gestão pública dos hospitais 
universitários”.

Saraiva Felipe, presidente da 
comissão, abriu espaço para a 
Fasubra Sindical, após a mani-
festação da maioria do auditó-

rio. Com um tempo de apenas 
um minuto, a representação da 
Federação apontou a falta de 
protagonismo e diálogo do MEC 
em relação às negociações e rei-
vindicou agenda conjunta do  
MEC com o Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) e a entidade, para 
tratar com efetividade da pauta 
específica. 

A Fasubra entregou o Memo-
rial de Greve ao ministro Janine 
e a Saraiva Felipe que contém os 
inúmeros documentos e ofícios 
que evidenciam as tentativas de 
negociação dos trabalhadores 
técnico-administrativos em edu-
cação, desde a greve de 2014.

Ao final, o ministro Janine 
informou que o secretário de 
Educação Superior, Jesualdo 
Faria, incluirá na agenda uma 
reunião para quarta ou quinta-
feira desta semana entre o MEC, 
MPOG e a Fasubra.

A greve dos trabalhadores 
técnico-administrativos em edu-
cação completa 50 dias, com 66 
instituições em greve.

Perguntas e respostas 
sobre a greve

O Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj esclarece algu-
mas das dúvidas recorrentes da categoria sobre o movimento 
grevista e informa que está à disposição para novos esclareci-
mentos. Encaminhe seus questionamentos à assembleia que o 
CLG/Sintufrj responde.

   
• Preciso assinar o ponto na minha unidade durante a greve?
Resposta: Não. Nossa greve é de evasão, portanto, nosso pon-

to é político e assinado no livro de presenças das assembleias. A 
comunicação à Reitoria e ao Conselho Universitário do caráter 
da nossa greve já foi feita, e ambos acataram e reconheceram o 
nosso movimento grevista como legítimo. 

• Quais são os serviços considerados essenciais e que 
não pararam totalmente?

Resposta: Os relacionados à manutenção da vida, como a 
maioria dos setores nas unidades hospitalares, biotérios e vigi-
lância; e o atendimento à aposentadoria compulsória e à con-
fecção da folha de pagamentos. O que não estiver enquadrado 
nestes itens deverá ser levado para apreciação do CLG/Sintufrj.

• Quem está em estágio probatório pode fazer greve?
Resposta: Sim! Todo trabalhador tem direito a fazer greve, 

participar das atividades de mobilização da sua categoria e a ir 
às assembleias levar suas sugestões e dúvidas.

  
• Existe alguma orientação do CLG/Sintufrj de trabalho 

por escala?
Resposta: Não. Nossa greve é de evasão com participação 

nos atos, manifestações, assembleias...
Companheira(o): Ocupe a universidade, participe das ativi-

dades de greve, mas não vá ao local de trabalho. Porque esta luta 
também é sua!
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ato político-solidário

“Dilma, valorize quem dá o sangue pela Educação”
CLG/Sintufrj repetirá a ação solidária a pacientes do HU na quarta-feira, dia 22, às 8h

O Dia Nacional de Doação de 
Sangue, na quarta-feira, 15, foi 
uma atividade do Comando Na-
cional de Greve (CNG)/Fasubra 
que associou luta e solidariedade 
e beneficiou pacientes dos hos-
pitais universitários (HUs) das 
universidades federais, cujos tra-
balhadores estão em greve. 

A atividade teve também o 
objetivo de mobilizar os técnicos-
administrativos em educação que 
ainda não aderiram totalmente à 
greve. E para chamar a atenção da 
população e denunciar os cortes de 
verbas do governo para a Educa-
ção e a Saúde, o slogan utilizado 
foi “Dilma, valorize quem dá o 
sangue pela Educação”. 

Na UFRJ, o Comando Local de 
Greve (CLG)/Sintufrj reuniu doa-
dores voluntários às 8h, em frente 
à entrada principal do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), e, juntos, se diri-
giram ao Serviço de Hemoterapia 
(antigo Banco de Sangue) da 
unidade hospitalar.

No grupo estavam os coorde-
nadores Francisco de Assis e Rafael 
Coletto, e os integrantes do CLG/
Sintufrj Eliezer Pereira (Instituto 
de Microbiologia), Genivaldo San-
tos (Horto), Carlos Pereira (ETU), 
Ivanez Pobel Júnior (Prefeitura), 
Joana de Angelis (Instituto de Bio-
química Médica), Rafael da Silva 
Santos (CCMN) e Felipe Teles (Fa-
culdade de Letras. Ele foi à triagem 
porque estava gripado).

Doação
Os doadores passaram por 

uma detalhada triagem: aferiram 
temperatura e pressão e responde-
ram a perguntas sobre as condi-
ções gerais de saúde. A coleta foi 
feita em cerca de 10 minutos. 

Marilsa Conceição Barbosa, 
58 anos, enfermeira particular e 
moradora da Vila da Penha, não 
participava do grupo do CLG, mas 
elogiou muito a iniciativa. Doa-
dora de carteirinha (ela mostrou, 
orgulhosa, uma da Casa do He-
mofílico e outra do HUCFF), disse 
que há mais de 20 anos mantém 
o hábito de doar sangue a cada 
dois anos. Há 10 anos doa para o 
HUCFF. Na quarta-feira, Marilsa 
doou para o Setor de Hemotera-
pia, que precisava de seu tipo de 
sangue: O positivo. “Esse é nosso 
maior bem, e presenteio aquilo 
que Deus me deu a outros que es-
tão precisando”, afirmou.

Patrícia Floriano Duarte, téc-
nica de enfermagem do Serviço 
de Hemoterapia do HUCFF, con-
siderou importante a iniciativa, 
porque o hospital conta muito 

com as doações de alunos e fun-
cionários da universidade, mas 
que agora estão em greve. “É 
uma mobilização em prol do HU 
e espero que mais atividades as-
sim se repitam”.

Doadores
Eliezer Pereira doou sangue 

pela primeira vez, e ficou feliz, 
prometendo repetir o ato. “Por 
ser uma atividade de greve foi 
muito importante para conscien-
tização das pessoas. Espero que 
mais pessoas façam o mesmo”.

Ivanez Pobel também estreou 
como doador e vai sugerir ao CLG 
que repita a atividade: “Os enfer-
meiros comentaram que nosso 
grupo foi pé-quente, porque, depois 
que chegamos, o local, que estava 
meio vazio, encheu de doadores”.

Joana de Angelis lembrou que 
na próxima quarta-feira, dia 22, 
a atividade de greve irá se repetir. 
Os presentes, segundo ela, consi-
deram levar ao CLG a sugestão de 
realização de atos como este toda 
semana, já que o primeiro teve 
boa repercussão. 

O Serviço de Hemoterapia 
do HUCFF atende não apenas o 
hospital, que realiza dezenas de 
cirurgias, mas também o Insti-
tuto de Pediatria e Puericultura 
Martagão Gesteira (IPPMG) e a 
Maternidade-Escola, o que de-
manda um volume expressivo 
de reserva de sangue. Por isso a 
importância de campanhas de 
doação, ainda mais na época de 
recesso e de greve.

Mas para doar sangue é pre-
ciso estar bem de saúde, ter entre 
16 anos (com autorização dos 
pais) e 67 anos e pesar mais de 
50 quilos. Não é necessário estar 
em jejum. Deve-se evitar apenas 
alimentos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a doação. 
É preciso apresentar documento 
com foto (identidade, carteira de 
trabalho, certificado de reservis-
ta ou carteira do conselho pro-
fissional ou carteira nacional de 
habilitação).

A coleta de sangue é feita en-
tre 7h30 e 13h30, no 3° andar 
do hospital, na Cidade Universi-
tária. Mais informações pelo te-
lefone 3938-2305 ou pelo e-mail 
hemoter@hucff.ufrj.br. 

O que é preciso 
para ser um 
doador

Categoria faz doação para o Hemocentro de Macaé
Trabalhadores do campus 

UFRJ-Macaé em greve foram 
notícia na imprensa local 
com a adesão ao Dia Nacional 
de Doação de Sangue. Cerca 
de 15 pessoas participaram 
do ato, na Praça Veríssimo 
de Melo, no Centro da cidade. 

Com um grande cartaz 
c o m  o  d i z e r  “ D i l m a ,  a s 
universidades estão na UTI! 
Valorize quem dá o sangue 
pela Educação”, chamaram 
atenção para os prejuízos dos 
cortes na Educação e para a 
necessidade de negociar com 
a categoria em greve.

“Doamos para a Educa-
ção”, disse Fábio Porto,  do 

GENIVALDO Santos, Delma 
Dutra (coordenadora sindical) 
Felipe Teles, Rafael Coletto 
(coordenador sindical), Eliezer 
Pereira, Carlos Pereira, Ivanez 
Pobel e Francisco de Assis 
(coordenador sindical)

MARILSA Barbosa JOANA de Angelis

RAFAEL da Silva Santos

CATEGORIA, em Macaé, mostrou garra e solidariedade

Foto: Divulgação

Fotos: Renan Silva

CLG/Sintufrj ,  que informou 
que o ato em Macaé se re-
petirá na próxima quarta-

feira,  dia 22. Até agora 15 
pessoas já se propuseram a 
doar sangue.
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é greve!

Fotos: Renan Silva

Saberes da UFRJ vão à praça
Técnicos-administrativos, professores e estudantes da UFRJ ocupam a Cinelândia por um dia

A Cinelândia, tradicional pal-
co de manifestações políticas no 
Centro do Rio, foi o local escolhido 
pelos trabalhadores e estudantes 
em greve na UFRJ para a edição de 
mais uma “UFRJ na Praça Contra 
os Cortes no Orçamento”, na quin-
ta-feira, dia 16.  

Durante toda a tarde várias 
atividades foram realizadas com 
a participação do público, nas 14 
tendas montadas na praça, como 
aulas públicas, exibição de filmes, 
debates, saraus de poesia, oficinas 
de contação de história, pintura e 
dança. O propósito foi mostrar a 
quem passou por lá a importância 
da produção da universidade públi-
ca, gratuita e de qualidade.

Ação unificada
A ação foi unificada entre os co-

mandos locais de greve do Sintufrj, 
Adufrj, Associação de Pós-Graduan-
dos (APG) e DCE Mário Prata. As 
entidades distribuíram à população 
panfletos contendo as reivindica-
ções dos técnicos-administrativos, 
docentes e estudantes.

 “A intenção é mostrar para a 
sociedade o que acontece dentro 
dos muros da UFRJ e esclarecer à 
sociedade pelo que lutamos”, disse 
Gregory Magalhães Costa, da APG.

Os profissionais do Colégio de 
Aplicação encantaram o público 
com o “Microfone poético”, “Me 
conta da sua escola que eu te conto 
do CAp UFRJ”, “Câmara escura” e 
“Pé de livros”.  

Técnicos-administrativos 
e professores da Escola de Edu-
cação Infantil da UFRJ (EEI) 
ocuparam as tendas 8 e 9 com a 
atividade “Um minuto de Lumiè-
re”, em que abordavam a história 
do cinema, e também provocavam 
os participantes, pedindo que ana-
lisassem em um minuto o que está 
ocorrendo com a Educação.

A programação foi extensa, e 
alguns eventos foram realizados 
dentro das tendas e outros ao ar 
livre. Não faltaram debates so-
bre temas da atualidade, como 
reforma agrária e agronegócio, 
e que tinham a ver com o movi-
mento de lutas nas universidades 
públicas, como a crise econômica 
e os impactos na Educação. Os 
trabalhadores e os alunos do Ins-
tituto de Nutrição Josué de Castro 
montaram na Cinelândia a Esta-
ção da Alimentação Saudável, os 
estudantes de pós-graduação ar-
maram um varal de histórias da 
greve, os integrantes da Escola de 

Belas Artes organizaram uma ofi-
cina de desenho e a Escola de Edu-
cação Física e Desporto com a sua 
Companhia de Dança Folclórica 
apresentou uma ciranda. 

Categoria presente
Deniele Grazinoli, coordenadora 

da Escola de Cinema da Escola de 
Educação Infantil da UFRJ, destacou 
a importância para a unidade do 
trabalho desenvolvido pelos técnicos-
administrativos, e disse que lá só 
atuam professores substitutos cujos 
contratos permitem apenas dois 
anos de permanência, o que inter-
fere na continuidade de importantes 
projetos pedagógicos. 

Ela também informou que os 
profissionais de limpeza, da segu-

rança e da cozinha são terceiri-
zados, embora todos devessem ser 
servidores concursados, pela res-
ponsabilidade de lidar com crian-
ças. “Essa é uma das lutas da nossa 
greve”, concluiu.

Renata Flores, professora de ar-
tes cênicas do Colégio de Aplicação, 
relacionou as atividades que a uni-
dade levou para a Cinelândia, des-
tacando que o trabalho foi coletivo 
e de união de forças para o objetivo 
comum.

Ato-show encerra 
a mobilização conjunta 

O evento foi encerrado na Cine-
lândia com ato-show lúdico sob o 
comando dos estudantes da univer-
sidade em greve e ao som de forró, 

rock e MPB, no início da noite de 
quinta-feira. 

A última tenda a finalizar seus 
trabalhos foi a do CLG/Sintufrj, 
com a palestra do técnico-admi-
nistrativo Fabrício Rodrigues, pro-
fissional de Tecnologia da Infor-
mação da UFRJ, sobre  ferramentas 
da internet e marco regulatório da 
comunicação, que atraiu muita 
gente.

Estudantes, técnicos-adminis-
trativos e docentes em greve da UFRJ 
e também de outras instituições fe-
derais de ensino em greve fecharam 
o dia de mobilização conjunta com  
cantorias e danças. Não faltou nem 
gritos: os manifestantes se inspira-
ram na pintura levada pela Adu-
frj – “O grito é nossa greve” para 

gritar à vontade nas escadarias da 
Câmara de Vereadores. 

O recado à população foi dado 
em nota conjunta da APG-UFRJ, 
DCE Mário Prata-UFRJ, Sintufrj e 
Adufrj: “... a greve na UFRJ [e na 
Educação] é contra a política eco-
nômica do governo, cujo ajuste 
fiscal torna ainda mais debilitadas 
a Educação e a Saúde. Até o mo-
mento, o governo federal cortou 
20% do Orçamento destinado à 
Educação (R$ 9 bilhões) e, no caso 
da nossa universidade, ainda deve 
R$ 300 milhões que deveriam ter 
sido repassados em 2014 e até ago-
ra nada. Nossa luta é a luta de todos 
os brasileiros, porque todo cidadão 
tem o direito a educação e a saúde 
de qualidade”.

FRANCISCO de Assis, coordenador-geral do SintufrjFABRÍCIO Rodrigues agradou com palestra sobre TI
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28,86%

O assessor jurídico do Sin-
tufrj André Viz explicou 
na assembleia geral do 

dia 14 de julho o que significava 
a Súmula Vinculante 51 do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
referente aos 28,86%, para a 
ação coletiva do Sintufrj. A pu-
blicação da súmula nos jornais 
deu margem a interpretações 
variadas, uma delas foi que o ín-
dice se estenderia a todos os ser-
vidores civis do Poder Executivo. 

Como se sabe, os 28,86% foram 
concedidos aos servidores milita-
res e só depois obtidos por outras 
categorias através de ações judi-
ciais. A ação coletiva do Sintufrj 
igualmente conquistou os 28,86% 
para os participantes na qual vem 
sendo cobrado o pagamento de 
atrasados. Os índices aplicáveis 
a cada caso são diferentes devido 
a posição na tabela e conforme o 
aumento recebido.

Viz explicou que a Súmula 
Vinculante 51 aprovada no STF foi  
resultado da conversão da Súmula 
672 do STF, que já se tinha como 
referência a jurisprudência sobre a 
questão do índice de 28,86% , e que 
só não tinha esse efeito formal. 

O que dizem 
as súmulas
Súmula 672 – “O reajuste 

de 28,86%, concedido aos servido-
res militares pelas Leis 8.622/93 e 
8.627/93, estende-se aos servi-
dores civis do Poder Executivo, 
observadas as eventuais compen-
sações decorrentes dos reajustes 
diferenciados concedidos pelos 
mesmos diplomas legais.”

Súmula 51 –”O reajuste de 
28,86%, concedido aos servidores 
militares pelas Leis 8.622/1993 e 
8.627/1993, estende-se aos ser-
vidores civis do Poder Executivo, 
observadas as eventuais compen-
sações decorrentes dos reajustes 
diferenciados concedidos pelos 
mesmos diplomas legais.”

Pelas explicações do ad-
vogado, ficou claro que não 
houve qualquer alteração ao 
entendimento do STF em rela-
ção ao índice de 28,86%, que 
a  partir de agora passa a ter 
efeito vinculante.

O que é o 
efeito vinculante 
A Emenda Constitucional nº 

45 introduziu na Constituição 
Federal o art. 103-A, que dispõe 
o seguinte:

“Art. 103-A: O Supremo Tri-
bunal Federal poderá, de ofício ou 
por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, 
após reiteradas decisões sobre ma-
téria constitucional, aprovar sú-

Efeitos da Súmula Vinculante 51 

mula que, a partir de sua publica-
ção na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à ad-
ministração pública direta e indi-
reta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como proceder à 
sua revisão ou cancelamento, na 
forma estabelecida em lei.”

A súmula vinculante é um 
mecanismo que obriga juízes de 
todos os tribunais a seguirem o en-
tendimento adotado pelo Supremo 
Tribunal Federal sobre determina-
do assunto com jurisprudência 
consolidada. Com a decisão do 

STF, a súmula vinculante adqui-
re força de lei e cria um víncu-
lo jurídico, não podendo mais, 
portanto, ser contrariada.

Segundo André Viz, o resultado 
prático da alteração imposta pelo 
STF, ao converter a Súmula em 
Súmula Vinculante, é sua impo-
sição a órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta 
e indireta. O assessor não trouxe 
qualquer novidade que possa be-
neficiar os participantes da ação 
coletiva do Sintufrj. 

 “Já há cálculos feitos desde o 
ano de 2006 em que foram apura-

dos os atrasados para quase 9 mil 
servidores que estão na linha que o 
governo reconhece como devidos”, 
observou o assessor.

No momento o processo dos 
28,86% está em fase de recurso e de-
verá retornar à primeira instância 
ainda este ano, para que se possa 
prosseguir na execução coletiva: 
“Nessa execução coletiva temos já 
o cálculo de 9 mil pessoas, já com 
cálculos elaborados desde o ano 
de 2006, para o período de janeiro 
de 1993 a junho de 1998. Se con-
seguirmos o prosseguimento de 
forma coletiva, pela existência 

de valores individualizados, con-
seguiremos dar uma finalização 
no processo. Mas por enquanto 
isso é uma especulação, porque 
já sofremos um revés no caso dos 
3,17% há alguns anos e não me 
surpreenderia dessa vez se, em 
algum momento, houver decisão 
de fragmentação”.

A decisão da Súmula Vinculan-
te só criou confusão na cabeça dos 
participantes do processo da UFRJ. 
“A decisão da súmula vinculante 
gerou euforia no serviço público. 
Imaginava-se que essa decisão do 
Supremo viria trazer algum bene-
fício para os trabalhadores, o que 
não é verdade”.

Nova ação coletiva 
No ano passado, o Sindicato in-

gressou com uma nova ação coleti-
va dos 28,86% para beneficiar qual-
quer membro da categoria que não 
participou da ação coletiva anterior, 
que não fez acordo com governo 
e que não moveu ação individual 
para receber os 28,86%. 

Isso quer dizer que todo ser-
vidor da UFRJ que trabalhou de 
1993 a 1998 e que está numa dessas 
condições ainda tem a esperança 
de rever os atrasados dos 28,86% 
em decorrência da participação 
do Sintufrj noutra ação coletiva 
ajuizada pelo Ministério Público 
Federal em 1997, frustrada ao fi-
nal pela ilegitimidade do Ministé-
rio Público Federal, mas que pode 
produzir efeitos de interrupção de 
prescrição que agora é batalhada 
pelo Sintufrj nessa nova ação co-
letiva, também patrocinada por 
André Viz. 

Na terça-feira, dia 14, repre-
sentantes do Comando Local de 
Greve (CLG/Sintufrj) participa-
ram da reunião dos trabalhadores 
do  Instituto de Atenção à Saúde 
São Francisco de Assis (ex-Hesfa) 
com o objetivo de informar sobre 
o andamento da greve. 

Mais uma vez o CLG/Sin-
tufrj explicou que, por se tratar 
de uma unidade de saúde, cabe 
aos profissionais organizar sua 
participação na greve. “É impor-
tante que os serviços essenciais 
entendam a greve, mas a forma 
de participação vai depender de 
cada unidade”, disse a integrante 
do GLG/Sintufrj e funcionária do 
Hesfa, Carmen Lucia.  

Equívoco 
O CLG/Sintufrj aproveitou a 

oportunidade para esclarecer que 
não era verdadeiro o conteúdo da 
mensagem escrita no quadro do 
Centro de Tratamento e Fisiote-
rapia que dizia: “De acordo com 
o Sindicato os hospitais da UFRJ 

CLG/Sintufrj está atento às pressões no Hesfa
não estão em greve! Não há esca-
las e faltas serão computadas!” A 
frase, de autoria desconhecida, 
foi apagada durante a reunião.  

Alguns trabalhadores se quei-
xaram de pressões da direção para 
impedir que setores administrati-
vos do hospital aderissem à greve. 

Para eles, a atitude configurava 
assédio moral. Apesar do temor 
a retaliações, os profissionais do 
setor financeiro estavam parcial-
mente parados. “Não precisa a 
unidade toda parar para que um 
servidor faça adesão à greve”, dis-
se um funcionário. 

Deliberação
A partir de agora o CLG/

Sintufrj dará mais atenção ao 
Hesfa para impedir que os tra-
balhadores da unidade sejam 
vítimas de qualquer tipo de 
constrangimento por adesão ao 
movimento grevista.  

ASSEMBLEIA de terça-feira, dia 14, no auditório do CT

Fotos: Renan Silva

É GREVE!
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carreira

Foto: Renan Silva

Racionalização dos cargos foi 
o destaque do debate no CT
O PCCTAE será discutido com a categoria, nas unidades, nas rodas de conversas que o CLG/Sintufrj promoverá

O debate que antecedeu a assem-
bleia geral na terça-feira, dia 14, no 
CT, com Cenira da Matta, integrante 
da Comissão Nacional de Supervisão 
da Carreira (CNS) e ex-dirigente 
da Fasubra e do Sintuff, abordou 
um aspecto da carreira importante 
para a categoria: as limitações do 
Plano de Carreira dos Cargos Téc-
nico-Administrativos em Educação 
(PCCTAE) depois de 10 anos de sua 
implantação, e a racionalização dos 
cargos, que é uma demanda gerada 
pelo PCCTAE. 

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis justificou a 
necessidade de se debater a carreira 
durante a greve porque acredita na 
possibilidade de a racionalização, 
por ser tratada especificamente em 
um dos cinco grupos de trabalho 
que fazem parte do acordo de greve 
de 2012, entrar na pauta atual de ne-
gociação do governo com a Fasubra. 

Por conta disso, Assis sugeriu que 
o CLG/Sintufrj pautasse, nas rodas 
de conversas que pretende realizar 
nas unidades para mobilizar para a 
greve, debates sobre a carreira, com 
destaque para a racionalização e as 
propostas em pauta.

Origem da CNS 
A CNS é vinculada ao Ministério 

da Educação e foi criada pela Lei 
da Carreira (Lei nº 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005) para acompanhar, 
assessorar e avaliar a implemen-
tação do Plano de Carreira. Ela é 
composta por quatro representantes 
do MEC, quatro representantes dos 
dirigentes das Ifes, cinco membros 
da Fasubra e três do Sinasefe.

Cenira da Matta, técnica-admi-
nistrativa da UFF, integra a repre-
sentação da Fasubra na CNS. Ela 
iniciou sua exposição fazendo um 
histórico do processo de racionaliza-
ção e concluiu apontando o estágio 
atual de limitações da carreira. Se-
gundo Cenira, o debate a respeito da 
racionalização está ficando desgas-
tado, porque está sendo feito desde 
a constituição do Plano de Carreira, 
mas sem avanços. “A racionalização 
está prevista na Lei da Carreira, e até 
hoje a gente não conseguiu avançar 
a discussão dentro do Ministério da 
Educação ou do Ministério do Plane-
jamento”, disse.

Histórico da racionalização
O PCCTAE, lembrou a debatedo-

ra, não era a carreira que a categoria 
almejava. A Fasubra gostaria que 
tivesse sido aprovado pelo governo 
o Plano de Cargo Único, no qual 
os trabalhadores poderiam transitar 
conforme sua qualificação, sem ferir 
a Constituição Federal (que impede 
a ascensão funcional). Mas a cate-
goria conquistou o que foi possível 
e que representava alguns passos 
rumo ao que se queria.

O PCCTAE demanda a re-hierar-
quização de todos os cargos antes do 
PUCRCE (Plano Único de Classifica-
ção e Retribuição de Cargos e Em-
pregos), com a revisão de quesitos, 
como escolaridade, e quem fez esse 
estudo foi a Fasubra, porque o MEC 
não dispunha de equipe preparada 
para tal. A própria Lei da Carreira 
conquistada previa a racionalização 
de cargos no PCCTAE.

A racionalização incluía a uni-
ficação dos cargos de denominações 
distintas originados do PUCRCE (e 
do Plano de Classificação de Cargos 
e planos correlatos) que tivessem 
mesmo requisito de qualificação, es-
colaridade e habilitação profissional 
em cargos da mesma denominação. 
Também previa a transposição e in-
clusão dos servidores que tivessem a 
mesma correspondência, identidade 
e similaridade de atribuições entre 

o cargo de origem e aquele no qual 
fosse enquadrado. 

Expectativas e propostas  
Segundo Cenira, até hoje isso 

não se resolveu, e a categoria se 
depara com situações como a de 
profissionais de dois cargos diferen-
tes realizarem a mesma tarefa com 
remuneração distinta, como os au-
xiliares e os assistentes em adminis-
tração, os auxiliares e os técnicos de 
enfermagem. Outra preocupação 
da Fasubra é recuperar os cargos 
considerados extintos que são ne-
cessários para as instituições, como 
é o caso dos motoristas. 

A intenção também da Federa-
ção com racionalização é promover 
a aglutinação de cargos com a mes-
ma exigência de escolaridade com 
nova nomenclatura e posicionar 
cargos em outros níveis de classifi-
cação de acordo com a complexi-
dade, esforço ou saber adquirido.

Entre os entraves para o avanço 
da negociação estão a questão dos 
cargos considerados extintos, a cria-
ção de novos cargos e a aglutinação 
com base na escolaridade. Segundo 
Cenira, a resistência do governo tem 
a ver com a política de enxugamento 
da máquina pública; a existência de 
alguns cargos com justificativa in-

consistente para a racionalização e a 
falta de vontade política.

“É um debate que vamos ter 
que fazer em algum momento 
desta greve, em que se espera que 
o governo aponte alguma coisa 
em relação à racionalização”, dis-
se ela, apontando alguns cenários 
possíveis, como, por exemplo, a 
elaboração, pelo Fórum de Gestores 
de Pessoal da Associação Nacional 
de Dirigentes das Ifes (Andifes), de 
uma proposta de racionalização 
que, se for aprovada pelo pleno da 
entidade, será levada ao MEC. 

“Estão propondo a racionaliza-
ção da carreira em três macrocar-
gos: C, D e E, o que facilita a realiza-
ção de concursos e a distribuição de 
servidores, como também favorece 
o desvio de função sem que seja 
considerado desvio de função”, 
alertou Cenira, ponderando ainda 
que a proposta não aponta para o 
desenvolvimento do servidor dentro 
dos cargos, o que seria interessante.

Além da proposta da Andifes, o 
Sinasefe propõe o reconhecimento 
de saberes e competências que afeta 
o PCCTAE em relação à qualifica-
ção. Para Cenira, a proposta pode 
quebrar a isonomia nacional não 
contempla aposentados e não ga-
rante que o percentual integrará o 

salário na aposentadoria, entre ou-
tros aspectos que exigem uma aná-
lise cuidadosa por parte da categoria. 

Outra proposta apresentada 
pelo Sinasefe é de criação do car-
go de servidor substituto pela CLT, 
com contrato de dois anos e sa-
lário maior que o do servidor. Ele 
substituiria o servidor em caso de 
licença. Os recursos sairiam da ver-
ba destinada à capacitação. Cenira 
lembrou que a Fasubra tem posição 
congressual contra a terceirização e 
contra a contratação que não seja 
por concurso público.

“A proposta que apresentamos é 
de ampliação, estudo e debate pelas 
entidades de base e pelas comissões 
internas de supervisão da carreira 
com retorno para a direção da Fa-
subra, para deliberação e encami-
nhamento às instâncias do gover-
no”, concluiu a integrante da CNS. 

Na avaliação pessoal da debate-
dora (“eu estou falando com meu 
próprio RG”), há muito tempo se 
faz necessário rediscutir a  carreira, 
que está inacabada e não dá conta 
das necessidades da categoria. “Te-
mos profissionais na categoria com 
possibilidades de participar desse 
debate. O momento de greve ajuda 
a pensar sobre o que é melhor para 
nossa categoria”.

FRANCISCO de Assis, coordenador-geral do Sintufrj, palestrante Cenira da Matta e Gerly Miceli, do CLG
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ÚLTIMA PÁGINA

Mais de 300 mil 
vítimas no Brasil

Violência contra a mulher:

Violência contra mulher foi 
o segundo crime mais atendido 
pelo Ministério Público (MP) em 
2015, segundo estudo do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP) divulgado no mês pas-
sado. Mais de 300 mil inquéritos 
policiais envolvendo violência 
doméstica contra mulher foram 
movimentados pelo MP.

Já um estudo divulgado em 
março deste ano pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea) aponta que mais de 1 mi-
lhão de mulheres foram vítimas de 
violência doméstica no Brasil em 
2009 e 43% das brasileiras já alega-
ram ter sido vítimas de algum tipo 
de violência durante a vida, seja ela 
verbal ou física.

A secretária de Mulheres Tra-
balhadoras da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Rosane Sil-
va, destaca a importância do acesso 
ao trabalho decente, sem violência 
física, moral e sexual como forma 
das mulheres poderem construir 
sua autonomia e amor próprio. “A 
construção da autonomia econô-
mica das mulheres está relaciona-
da com o estímulo à qualificação 
de mulheres e ampliação de empre-
gos com carteira assinada, especial-

Disque 180:
atendimento qualificado
A Central de Atendimento à 

Mulher: disque 180, funciona 24 
horas por dia, de segunda a domin-
go, inclusive feriados. A ligação é 
gratuita e o atendimento é de âm-
bito nacional. O sigilo é absoluto 
e a identificação opcional. Quem 
liga fala com atendentes capaci-
tadas em questões de gênero, nas 
políticas do governo federal para 
as mulheres, nas orientações sobre 
o enfrentamento à violência contra 
a mulher e, principalmente, na for-
ma de receber a denúncia e acolher 
as mulheres. 

mente no trabalho doméstico. Te-
mos que cobrar do Estado políticas 
de valorização do salário mínimo, 
creches e acesso a moradia, assim 
como o compromisso de prevenção 
e combate à violência sexista para 
que as mulheres conquistem sua 
liberdade e lutem por mais igual-
dade”, afirma Rosane.

Outra pesquisa, de 2011, “Per-
cepções sobre a violência doméstica 
contra a mulher no Brasil”, orga-
nizada pelo Instituo Avon/Ipsos, 
revelou os principais fatores que 
mantêm a mulher numa relação 
de violência: 25% das mulheres ale-
garam falta de condições econômi-
cas para viver sem o companheiro e 
20% declararam preocupação com 
a criação dos filhos, o que também 
tem a ver com a falta de condições 
econômicas.

Os números apresentados por 
diversas pesquisas são baseados nas 
denúncias feitas pelas mulheres 
que tiveram coragem de denunciar 
e das mulheres que sabem o que 
são estas violências.

Os dados não abordam outras 
dimensões, como a violência estru-
tural, entre os quais a discrimina-
ção salarial, o tráfico de mulheres, 
a prostituição, a insegurança das 

mulheres em um sentido amplo, 
passando pelo bem-estar, liberdade, 
plenitude de direitos, até a possibi-
lidade de ter um projeto próprio de 
vida. As mulheres, na grande maio-
ria, nem sabem que estas ações são 
também consideradas violência 
contra as mulheres.

Para a secretária, a violência 
não pode ser camuflada. “É impor-
tante visibilizá-la para afirmar que 
ela existe, que é preciso combatê-la 
e para ter dimensão de sua exten-
são”, destaca ela.

Especialistas avaliam que a 
aplicação adequada da Lei Ma-
ria da Penha exige uma série de 
equipamentos que propiciem um 
atendimento integral às mulhe-
res vítimas de violência, além de 
trabalhar com aspectos preven-
tivos e educativos em relação à 
violência.

Para Rosane, a violência deve 
ser enfrentada pelo conjunto da 
sociedade como um problema po-
lítico, social e coletivo e não mais 
particular, individual. “O comba-
te à violência contra as mulheres 
requer uma ampla articulação 
entre as mais diferentes esferas da 
vida social, ou seja, é preciso que 
os movimentos sociais estejam em 

unidade por uma forte mobilização 
por transformações gerais na socie-
dade, incluindo o componente fe-
minista nesse projeto”, finaliza ela.

A dirigente destaca que o de-
safio é construir uma correlação 
de forças na sociedade para a im-
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Dia Nacional de Combate ao Racismo
No dia 7 de julho de 1978, nas es-

cadarias do Teatro Municipal de São 
Paulo, uma concentração organiza-
da pelo Movimento Negro Unificado 
(MNU) marcou a luta contra o racis-
mo no Brasil. 

Depois dessa contribuição do 
MNU pela igualdade de oportunida-
des entre negros e negras, o 7 de Julho 
passou a ser celebrado como o Dia 
Nacional de Combate ao Racismo. 
Trinta e sete anos depois, a luta dos 
movimentos contra as heranças da 
escravidão continua.

Para a secretária Nacional de 
Combate ao Racismo da CUT, Maria 
Julia Reis Nogueira, o país ainda con-
tinua com uma dívida histórica com 
o povo negro. “Os negros continuam 

sendo escravizados pela violência, 
pela falta de oportunidades, pela dife-
rença salarial, pelo extermínio de sua 
juventude. Nós da CUT reafirmamos 
a necessidade da luta para não per-
mitir retrocessos, para que tenhamos 
cada vez mais conquistas contra a de-
sigualdade persistente em nosso país”, 
afirma a dirigente.

Após o ato no Teatro Municipal, 
o MNU lutou para fazer a população 
negra sair das salas de debates e das 
atividades lúdicas e esportivas, para 
ações de confronto aos atos de racis-
mo e discriminação racial, elaboran-
do panfletos e jornais, realizando atos 
públicos e criando núcleos organi-
zados em associações recreativas, de 
moradores, categorias de trabalha-

dores, nas universidades públicas e 
privadas.

A luta do MNU foi aos poucos 
ganhando força e se refletiu na atitu-
de do Estado em relação aos debates 

sobre a discriminação racial, culmi-
nando com a criação, em 1984, do 
primeiro órgão público voltado para 
o apoio dos movimentos sociais afro-
brasileiros: o Conselho de Participação 

e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra no governo Franco Montoro, 
então governador de São Paulo.

Fonte:  CUT Nacional

Além de encaminhar os casos 
para os serviços especializados, a 
Central orienta para que a mulher 
se proteja do agressor. Ela é infor-
mada sobre seus direitos legais, os 
tipos de estabelecimentos que pode 
procurar, conforme o caso, entre 
eles as delegacias de atendimento 
especializado à mulher, defen-
sorias públicas, postos de saúde, 
instituto médico-legal para casos 
de estupro, centros de referência, 
casas abrigo e outros mecanismos 
de promoção de defesa de direitos 
da mulher. 

plementação de um modelo de so-
ciedade centrado na valorização da 
vida humana e do trabalho e am-
bientalmente sustentável, no qual 
não haja lugar para as opressões e 
violências.

Fonte:  CUT Nacional


