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A deflagração do “Agosto Ver-
melho” sinaliza que o movimento  
atingiu seu ápice e chegou a hora 
de todos abraçarem essa luta por 
conquistas econômicas e sociais, e 
em defesa da universidade pública 
e de qualidade. Na quarta e quinta-
feira, dias 5 e 6, os trabalhadores 
das instituições federais de ensino 
e todas as categorias do funcio-

Categorias vão parar Brasília 

Na quarta-feira, dia 19 de 
agosto, às 9h30, na subsede 
sindical no HU. Pauta: in-
formes da greve (reposição, 
somatório de carga horária 
dos cursos etc.), ações ju-
diciais e organização do 
GT-Aposentados. 

nalismo em greve participam em 
Brasília da Caravana Nacional pela 
Educação e da Marcha Unificada 
dos Servidores Públicos Federais. 
O objetivo dessa mobilização em 
massa é forçar o governo a avançar 
nas negociações e cumprir a pauta 
da Campanha Salarial 2015.    

Os técnicos-administrativos 
em educação no país estão em 

greve há mais de 60 dias porque 
estão cansados de receber o pior 
piso salarial do funcionalismo 
público. Os trabalhadores da UFRJ 
que ainda fazem greve de plantão 
e escala precisam aumentar sua 
dose de indignação e também vir 
para a luta. Afinal, quem gosta de 
ser o mais mal pago? 

Páginas 3, 4 e 5   

Reunião dos 
aposentados 

Foto: Renan Silva
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DOIS PONTOS

A atual diretoria do Sintufrj 
realizou na terça-feira, dia 28, a 
primeira reunião da gestão com 
os trabalhadores de natureza es-
pecial (NES), que contou com a 
participação do superintendente 
da Pró-Reitoria de Pessoal, Andre 
Luiz Chagas Pereira, e da assesso-
ra Gildélia Maria de Oliveira. 

O objetivo da reunião, ex-
plicou a coordenadora-geral 
do Sintufrj Ana Célia, foi mo-
bilizar e organizar os cerca 200 
NES para a retomada da luta 

Sintufrj e PR-4 buscam solução para os NES

REUNIÃO dos NES no 8º andar da Reitoria

LARISSA Baruque, Roberto Gambine, Outair Bastazini (representante da Global Child Dental 
Fund), Sônia Groisman, Carmen Lucia e o coordenador-geral do Sintufrj Celso Procópio

Foto: Divulgação

Foto: Renan Silva

A Coordenação de Políticas 
de Saúde do Trabalhador (CPST) 
firmou convênio com a Faculda-
de de Odontologia para pôr em 
prática o projeto de promoção de 
saúde bucal dos trabalhadores da 
UFRJ. “Esse convênio foi feito em 
decorrência da compreensão de 
que a saúde começa pela boca, 
e doenças bucais afetam a saúde 
geral”, explicou Sônia Groisman, 
uma das coordenadoras do Curso 
de Especialização de Odontologia 
em Saúde Coletiva e da Família 
do Departamento de Odontologia 
Social e Preventiva.

O lançamento da campanha 
foi na Semana do Trabalhador, 
em maio, quando foram realizadas 
atividades voltadas para a promo-
ção da saúde bucal e divulgados 
os guias Saúde Oral e Gestação, 
Saúde Oral e Bebê e Saúde Oral 
e a Criança do Global Child 
Dental Fund. O guia encontra-se à 

Programa de saúde bucal para os trabalhadores da universidade

disposição dos interessados no site 
da Faculdade de Odontologia, em 
10 idiomas, e também em formato 
impresso, graças ao Conselho 
Regional de Odontologia.

Sintufrj apoia a iniciativa
“Esta campanha foi apenas o 

início da proposta que tem como 
prioridade aplicar os princípios 
da Promoção da Saúde definidos 

pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Almejamos, com 
isso, ampliar e democratizar o 
saber da promoção de saúde bucal 
para todos os servidores da UFRJ”, 

afirmou Sônia. A coordenadora 
busca apoio e parceiros para tocar 
a proposta. O Sintufrj tem acom-
panhado e apoiado a proposta 
desde o início.

Agora, os próximos passos, 
segundo Sônia, dependem das 
disponibilidades da Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4) que permitam 
dar continuidade às ações. O 
Departamento de Odontologia 
Social e Preventiva da Faculda-
de de Odontologia produziu o 
questionário Identificação e Au-
topercepção de Saúde Bucal, a ser 
preenchido pelos servidores, com 
o objetivo de traçar um perfil dos 
hábitos e atitudes de saúde bucal. 
Para aplicá-lo, os coordenadores 
necessitam do apoio da instituição. 
“Precisamos que esse questionário 
seja disponibilizado aos servidores 
em todas as unidades da UFRJ, 
para podermos continuar com o 
programa”, disse Sônia.

A quinta edição da Marcha das 
Margaridas, no dia 12 de agosto, em 
Brasília, com o lema “Margaridas 
seguem em marcha por desenvolvi-
mento sustentável com democracia, 
justiça, autonomia, igualdade e 
liberdade”, levará ao Congresso 

CNG na 5ª Marcha das Margaridas 

pela regularização da situação 
funcional deles na UFRJ pelo 
Regime Jurídico Único. Os NES 
são trabalhadores da universi-
dade desde a década 1990 com 
inscrição no Siape.  

Ida à AGU
O coordenador do Sintufrj 

Quintino Silveira, ex-NES, fez 
um histórico das ações já en-
caminhadas para a solução do 
problema, e os presentes indica-
ram os técnicos-administrativos 

do IDT Claudio Costa Carvalho 
e Márcia Francisca para repre-
sentar o grupo na comissão que 
tem também dois representan-
tes do Sindicato e dois da PR-4.       

A tarefa imediata ficou a 
cargo da PR-4, que é agen-
dar com a Advocacia-Geral da 
União (AGU), em Brasília, um 
encontro dos NES, Sintufrj e 
UFRJ para discutir formas e 
encaminhamentos de pôr fim a 
esse drama que se arrasta já há 
vários anos. 

Nacional sua pauta legislativa, que 
tem oito eixos temáticos ligados à 
soberania alimentar, agroecologia, 
acesso ao bens comuns, autonomia 
econômica, educação sexual , 
violência, direito à saúde e demo-
cracia. O Comando Nacional de 

Greve (CNG)/Fasubra participará 
da marcha.

A Marcha das Margaridas é 
uma ação estratégica das mu-
lheres do campo e da floresta que 
integra a agenda permanente do 
movimento sindical de traba-
lhadores e trabalhadoras rurais 
e de movimentos feministas e de 
mulheres. Leva esse nome em 
homenagem à líder sindical Mar-
garida Maria Alves, assassinada 
no dia 12 de agosto de 1983 em 
frente a sua casa, na presença 
do filho menor e do marido, por 
um matador de aluguel. Até hoje 
ninguém foi preso pelo crime. Ela 
foi a primeira mulher a lutar pelos 
direitos trabalhistas na Paraíba. 
Seu lema era: “É melhor morrer 
na luta do que morrer de fome”. 

Considerada a maior mobi-

lização de mulheres do campo e 
da floresta, a marcha, realizada a 
partir de 2000, no mês de agosto,  
tem revelado grande capacidade de 
mobilização e organização. A ex-
pectativa este ano é que reúna mais 
de 100 mil mulheres. A primeira 
edição da Marcha das Margaridas 
foi construída em adesão à Marcha 
Mundial das Mulheres e realizada 
durante o governo Fernando Henri-
que Cardoso. Essa marcha teve um 
forte caráter de denúncia ao projeto 
neoliberal e nela as trabalhadoras 
rurais apresentaram sua pauta de 
reivindicações. A experiência acu-
mulada desde então possibilitou a 
ampliação das marchas seguintes.
Pelo caráter formativo, de denúncia 
e pressão, mas também de proposi-
ção, diálogo e negociação política 
com o governo federal, tornou-se 
amplamente reconhecida como 
a maior e mais efetiva ação das 
mulheres no Brasil. 

As três primeiras marchas, 
realizadas em 2000, 2003 e 2007, 
focaram na plataforma política e 
na pauta de reivindicações na luta 
contra a fome, a pobreza e a vio-
lência sexista.  Em 2011 o lema foi 
“Desenvolvimento Sustentável com 
Justiça, Igualdade e Liberdade”. 

Para a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), que coordena a atividade, 
essa quarta marcha teve como gran-
de diferencial político a intervenção 
com a primeira presidente eleita 
no país, Dilma Rousseff. As quatro 
marchas arrancaram importantes 
conquistas, como a titulação da ter-
ra em nome do homem e da mulher 
e o Projeto de Saúde Reprodutiva 
da Mulher.

Como ainda há muito a con-
quistar, as margaridas seguem na 
perspectiva de avançar e qualificar 
o processo de construção de políticas 
públicas para mulheres. 
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cng/fasubra

“Agosto Vermelho”
Três ônibus lotados de técnicos-

administrativos partem do Sintufrj 
na terça-feira, dia 4, rumo a Bra-
sília para engrossar as atividades 
que visam reforçar a greve da 
categoria. É o “Agosto Vermelho” 
que desponta com toda a força. A 
hora é de decisão!

Durante dois dias, 5 e 6 de 
agosto, a categoria de todo o país 
e servidores públicos federais de 
várias instituições também em 
greve estarão juntos na capital 
federal para mostrar ao governo 
que menos não é mais. Portanto, 
exigem que as negociações avan-
cem e que a pauta da Campanha 
Salarial 2015 seja cumprida: por 
uma educação pública, gratuita e 
de qualidade. 

Programação
Na quarta-feira, dia 5, os tra-

balhadores das instituições federais 
de ensino se unem na Caravana 
Nacional pela Educação e na 
quinta-feira, dia 6, é realizada a 
Marcha Unificada dos Servidores 
Públicos Federais.  

Trabalhadores e estudantes das 
Ifes param o Centro do Rio

Os trabalhadores e estudantes 
das instituições federais de ensi-
no,  que estão em greve há mais 
de dois meses, foram novamente 
às ruas protestar contra a precari-
zação do ensino e os cortes no or-
çamento da União para a Educa-
ção. A manifestação foi no Centro 
da cidade, na quinta-feira, dia 
30. A UFRJ estava presente com 
os seus comandos locais de greve.

A mobilização aconteceu um 
dia após o anúncio pelo governo 
de mais cortes na Educação, des-
ta vez de 1 bilhão  – antes foi de 
R$ 9,2 bilhões. O novo corte faz 
parte das medidas divulgadas 
pela equipe econômica para ten-
tar garantir o cumprimento da 
nova meta fiscal de 0,15% do PIB 
(Produto Interno Bruto) anun-
ciada há duas semanas.

O protesto serviu também 
para divulgar a suspensão da 
retomada do segundo semestre 
letivo até o fim das paralisações, 
medida adotada por cinco ins-
tituições no país, e no Rio pela 
UFRJ e UFF. Por meio de nota, o 

O momento é de união: todos somos um e 
assim faremos a diferença! Porque juntos somos fortes!

MEC informou que o secretá-
rio de Educação Superior, Je-
sualdo Farias, se reuniu com 
todos os 63 reitores das fede-
rais para debater prioridades 
e orçamento. O MEC também 
disse acompanhar a situação 
por meio de diálogo intenso 
com os reitores. “No entanto, 
é importante frisar que as ins-
tituições federais têm autono-
mia financeira, administrativa 
e de calendário acadêmico”, 
completa a nota.

Rio Branco fechada
Os manifestantes concen-

traram-se no final da tarde na 
Igreja da Candelária e saíram 
em passeata pela Avenida Rio 
Branco, onde o trânsito foi 
interrompido por duas horas. 
Faixas e cartazes contra o ajus-
te fiscal e os cortes do governo 
compuseram o cortejo. As ca-
tegorias empunharam suas 
bandeiras de luta e a palavra de 
ordem mais repetida foi “Greve 
geral em toda federal”.

MEC formaliza respostas à pauta específica 
Veja os fac-símiles do ofício enviado ao Comando Nacional de Greve (CNG)/Fasubra no dia 29 de julho pelo secretário de Educação Superior do MEC, Jesualdo Pereira Farias

Calendário de atividades na greve 
Segunda-feira, dia 3

 Às 9h, reunião do Comando Local de Greve (CLG)/Sintufrj, no Espaço Cultural do Sintufrj.
 Às 13h, reunião dos caravaneiros inscritos para ida a Brasília, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
 Às 15h, reunião aberta à toda a categoria da Coordenação Sindical de Esporte e Lazer para discutir uma 

agenda de atividades esportivas na universidade, no Espaço Cultural do Sintufrj.  
Terça-feira, dia 4

 Pela manhã, saída da caravana do Sintufrj a Brasília, em frente ao Sindicato. 

Íntegra dos ofícios no site: www.fasubra.org.br

Foto: Divulgação
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É GREVE

Fotos: Renan Silva

Roberto Leher suspende os atos 
acadêmicos e administrativos

O comunicado à comunidade universitária 
divulgado pelo reitor Roberto Leher na terça-
feira, dia 28, informando a suspensão dos atos 
acadêmicos e administrativos do segundo se-
mestre deste ano até o fi m das greves na univer-
sidade (leia a nota ao lado) surpreendeu muita 
gente, mas foi bem recebido pelo Comando Lo-
cal de Greve (CLG)/Sintufrj.

Por conta da decisão do reitor, o CLG/Sintu-
frj foi na quarta-feira, dia 29, à sessão do Con-
selho de Ensino de Graduação (CEG), mas não 
realizou o ato que estava previsto com o objetivo 
de pressionar o órgão colegiado a aprovar a sus-
pensão defi nitiva do calendário acadêmico. 

Por solicitação da bancada dos estudantes, 
os demais conselheiros concederam espaço na 
sessão do CEG para que o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis desse informes 
da greve e se pronunciasse a respeito da nota. 
“Estamos completando dois meses de greve por 
conquistas  econômicas e sociais, e em defesa 
da universidade pública e de qualidade. Sobre a 
decisão do reitor, ela foi muito importante para 
o movimento e também para os trabalhadores 
das secretarias acadêmicas, que estavam confu-
sos pela falta de defi nição do calendário acadê-
mico”, disse o dirigente sindical.     

Considerando a resolução 07/2015 do 
Consuni e a suspensão da matrícula presencial 
do Sisu, os atos acadêmicos e administrativos 
referentes a 2015/2 serão retomados após o fi m 
das greves em curso. 

Os ajustes no calendário serão realizados 
pelo CEG e assegurarão um período prévio 
para reposição de conteúdos e realização de 
avaliações referentes ao 1º semestre de 2015. 

Roberto Leher
Reitor da UFRJ

Nota à comunidade sobre atos 

acadêmicos e administrativos 

no período 2015/2
A reunião técnica sobre a pauta 

interna de reivindicações da catego-
ria entre o Comando Local de Greve 
(CLG)/Sintufrj e a Pró-Reitoria de 
Pessoal, agendada para a quinta-
feira, dia 30, foi realizada, mas sem a 
presença da pró-reitora Regina Dan-
tas, que foi convocada à última hora, 
assim como outros pró-reitores, para 
se reunir com o reitor. Ela foi substi-
tuída pelo superintendente de Pessoal, 
André Luiz Chagas Pereira, e pela as-
sessora Gildélia Maria de Oliveira. 

Foram tratados na reunião 
os pontos da pauta sobre combate 
ao assédio moral, valorização dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação e eleição para a Comissão 
Interna de Supervisão da Carreira 
(CIS). Os dirigentes do Sintufrj de-

CLG/Sintufrj debate itens 
da pauta interna com a PR-4

talharam as reivindicações à luz da 
realidade da categoria e também 
informaram à PR-4 como alguns 
dos temas estão sendo tratados  nas 
mesas de negociação entre a Fasu-
bra e os ministérios da Educação e 
Planejamento.    

André Luiz e Gildélia disseram 
que registraram toda a discussão 
para formatação de uma ata, que 
irá orientá-los no encaminhamen-
to das demandas aos setores da Pró-
Reitoria de Pessoal afi ns. 

Segundo o superintendente, 
ainda faltam delinear algumas coi-
sas na estrutura da PR-4 nesta nova 
administração, mas a intenção é 
fazer uma gestão compartilhada 
na PR-4, e para isso cada setor está 
apresentando suas ideias.     

Considerando a resolução 07/2015 do 
Consuni e a suspensão da matrícula presencial 
do Sisu, os atos acadêmicos e administrativos 
referentes a 2015/2 serão retomados após o fi m 
das greves em curso. 

Os ajustes no calendário serão realizados 
pelo CEG e assegurarão um período prévio 
para reposição de conteúdos e realização de 
avaliações referentes ao 1º semestre de 2015. 

Roberto Leher
Reitor da UFRJ

Nota à comunidade sobre atos 

acadêmicos e administrativos 

no período 2015/2

Mobilização no HUCFF
Na quarta-feira, dia 29, o Co-

mando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj realizou duas atividades 
de mobilização no Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). Às 8h, fez panfl etagem 
na entrada principal da unidade e 
conversou com as pessoas sobre a 
importância de manter o estoque 
do Banco de Sangue do hospital em 
alta. 

Às 10h, o CLG/Sintufrj reuniu-
se com os trabalhadores da unidade 
no auditório 3E-50 para informar 
os rumos da greve na universidade 
e nacionalmente. “Estamos aqui 
para passar informes e saber a de-
manda de vocês”, disse a coordena-
dora-geral do Sintufrj Ana Célia da 
Silva. 

Doadores 
Três pessoas se dispuseram 

a doar sangue. Uma delas foi a 
técnica-administrativa do Instituto 
de Microbiologia Daísia Fernandes 
de Faria Fones. “Eu acho essa ati-
vidade de greve muito importante. 
Eu nunca havia doado sangue”, 
contou. Sobre a greve, opinou: “Eu 

vejo uma desmobilização muito 
grande, sabe? A gente fi ca decepcio-
nada”.  

Dúvida persiste 
A dúvida na unidade é unâni-

me: o HU pode ou não entrar em 
greve? Segundo o coordenador de 
Administração e Finanças do Sin-
tufrj, José Caetano Ribeiro, a orga-
nização da greve é local. “Nós não 
podemos chegar aqui e dizer ‘nin-
guém entra em greve’, pois é a uni-
dade que sabe quais são os serviços 

que podem parar, são os servidores 
que defi nem a greve”, orientou o 
dirigente sindical.   

Os trabalhadores disseram que 
um dos impeditivos para não ade-
rirem à greve é o receio de que as 
faltas ao trabalho sejam computa-
das. José Caetano informou que o 
reitor Roberto Leher garantiu que 
nenhum grevista levará falta, e 
alertou: “Se algum tipo de pressão 
ocorrer é assédio moral, e vocês 
precisam denunciar ao Comando 
Local de Greve”.  

PANFLETAGEM à população que aguarda atendimento INTEGRANTES do CLG reunidos na entrada do hospital

DAÍSIA Fernandes doou sangue pela primeira vez
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MOMENTO DE DECISÃO

Com o auditório Samira 
Mesquita quase lotado, a 
assembleia de terça-feira, 

dia 28, comemorou os dois meses 
de luta da categoria com a avalia-
ção de que o movimento de greve 
está chegando ao seu desfecho e o 
saldo até agora no enfrentamento 
com o governo é positivo.

Mas, se a intenção é fazer 
com que o governo reveja sua 
contraproposta econômica e 
avance mais nos itens da pauta 
específica da categoria, a hora 
é agora de parar com a greve de 
plantões e escalas. 

O momento é de decisão: 
paramos de fato a universidade 
ou amargamos um índice re-
baixado? Pior: pagos em quatro 
anos. Então, o que faremos nes-
ta reta final? 

De acordo com a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO), 
o governo tem até o dia 31 de 
agosto para enviar ao Con-
gresso Nacional a proposta de 
Orçamento para 2016, e os nos-
sos reajustes (tanto de salário 
como de benefícios) têm que 
estar contidos nessa previsão 
orçamentária.

Para marcar os 60 dias de 
muita tensão, atos, manifesta-
ções, panfletagens, marchas, 
reuniões intermináveis, idas a 
Brasília, caravanas e mais agi-
tação, os trabalhadores encer-
raram a assembleia dividindo 
tortas de chocolate e maracujá, 
e promovendo um apitaço/ar-
rastão, embalados por palavras 

O jogo está posto: a categoria é quem decide se 
fortalece ou não o movimento para garantir vitórias 

de ordem, na Reitoria. Os ma-
nifestantes foram à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU), ao Centro de Letras e 
Artes (CLA) e à Divisão de Co-
municação. 

Informes e avaliações
Após leitura do relatório do Co-

mando Nacional de Greve (CNG)/
Fasubra sobre a negociação com 
o MEC e o Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), ocorrida no dia 23 de ju-
lho, foram dados informes (nacio-
nais e locais) e, em seguida, aberto 
o tempo de três minutos para ava-
liação do movimento. 

“As coisas estão acontecen-
do com muita velocidade em 
Brasília. Por pressão do CNG/
Fasubra, tivemos duas audiên-
cias públicas e garantimos  ne-
gociação com o MEC e o MPOG 
ao mesmo tempo, quando 
avançamos na negociação da 
pauta específica da categoria. 
Dos 18 itens, o governo res-
pondeu satisfatoriamente a 13. 
Estamos caminhando, e esta 
semana teremos nova reunião 
com os ministérios e também 
com a Andifes. Tudo indica que 
sairemos desta greve vitoriosos, 
pois o governo deve avançar 
na proposta econômica”, disse 
Paulo César, da ECO, recém-
chegado do CNG/Fasubra, onde 
passou 20 dias.   

“Não há movimento sindi-
cal sem a presença da categoria 
nas ações do sindicato”, afir-

mou o coordenador do Sintufrj 
Boaventura Souza Pinto, que 
conclamou os presentes a con-
vencer os que ainda não entra-
ram na greve a aderirem à luta. 

“É preciso fortalecer as 
ações de greve, porque as pro-
postas do governo não con-
templam integralmente a 
categoria, como é o caso dos 
aposentados. Além disso, elas 
ainda não são reais, porque 
não existem formalmente”, ar-
gumentou o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis. 
“Estamos trabalhando de 5h 
da manhã às 22h para a greve 
acontecer, mas temos que con-
vencer todos os companheiros 
a romper com o trabalho para 
lutar e brigar pela pauta da ca-
tegoria. Essa não é uma greve 
de plantão ou de pijama. Forta-
lecer a greve para impulsionar 
mais o governo para atender à 
pauta específica é uma tarefa 
de todos nós”, acrescentou.  

“Aceitar a proposta do go-
verno é ficar quatro anos sem 
reajuste e esvaziar o Sindicato. 
Queremos negociação e au-
mentos, mas não queremos a 
divisão da categoria, porque a 
maioria já está prestes a se apo-
sentar e aposentado não tem be-
nefícios. Temos que intensificar 
a greve, e não é possível querer 
que todas as atividades sejam 
essenciais. Estamos em greve!”, 
frisou Rogério, do CCMN. 

“Greve continua sendo o 
melhor instrumento de luta da 

classe trabalhadora, mas não 
se pode entregar ao CLG a res-
ponsabilidade pelo movimen-
to. Não dá para terceirizar a 
nossa luta. Temos que assumir 
as atividades; o momento é de 
enfrentamento e de estarmos 
juntos para dar visibilidade à 
luta”, disse Marcos, do Instituto 
de Matemática.

“Caminhamos para um mo-
mento crucial da negociação, 
e os companheiros da Fasubra 
precisam ter habilidade para 
não partir para o tudo ou nada”, 
alertou o coordenador do Sintu-
frj José Caetano Ribeiro.

“Agora é hora de somar, de 
vir para cá fortalecer a luta. 
Porque greve é estar na luta, é 
ter consciência política. Visibi-
lidade da greve temos quando 
panfletamos e fechamos às 5h 
da manhã a Reitoria”, falou a 
coordenadora do Sintufrj Marli 
Rodrigues.    

“Essa greve já tem uma vi-
tória, que foi barrar o Sisu, e o 
movimento tem bastante moral 
para exigir do governo os 27%. 
Dinheiro não falta!”, disse a 
aposentada Justina. 

“A Fasubra é um exemplo 
de luta no movimento sindical 
dos SPFs e temos que mantê-
la como protagonista dessa 
luta. Será um erro o Fórum dos 
SPFs contrapropor 19% pagos 
de uma vez”, sustentou Rafael 
Medeiros, da PR-4.

“Este espaço (a assembleia) 
tem que ser para se pensar as 

pautas interna e específica, para 
podermos subsidiar as nego-
ciações lá em cima. A Fasubra 
sempre foi na frente e esperou 
os outros companheiros (SPFs) 
para somar na luta. Sempre fo-
mos aguerridos, mas somos o 
pior piso. Então, a gente deve 
estar fazendo algo errado. Por 
isso defendo que temos que mu-
dar nossa postura, rever nossos 
conceitos, repensar a forma de 
fazer greve, ir para o enfrenta-
mento e se organizar”, propôs 
Noemi Andrade, da Diseg. 

“A nossa greve é forte, mas 
como todas as greves tem limi-
tes e, por isso, temos que fazer 
alguma coisa para tornar o 
movimento visível. Temos que 
apresentar nossa proposta e de-
volver para o governo a bandei-
ra da intransigência”, ponde-
rou Luiz Pustiglione, da Escola 
de Serviço Social. 

Deliberações
A assembleia aprovou o ca-

lendário de atividades encami-
nhado pelo CLG/Sintufrj, com 
a inclusão do ato unificado que 
foi realizado na quinta-feira, 
dia 30, e deliberou, também, 
que o evento Conhecendo a 
UFRJ, que é realizado pelos 
técnicos-administrativos da 
Pró-Reitoria de Extensão, com 
a participação da categoria de 
quase todas as unidades acadê-
micas, professores e estudantes, 
não será considerado como ati-
vidade de greve.       

CATEGORIA na assembleia comemora os 60 dias da greve se comprometendo a chamar para a luta os ainda indecisos

Foto: Renan Silva
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debate

Assédio moral e violência institucional mobilizam 
trabalhadores e estudantes da universidade

“Assédio moral, violência institu-
cional” foi o tema do debate realiza-
do pelo Comando Local de Greve do 
Sintufrj na tarde de quarta-feira, 29 de 
julho, na Casa da Ciência, campus da 
Praia Vermelha. Cerca de 40 pessoas 
participaram das discussões por mais 
de duas horas.

A atividade foi organizada pelo 
Fórum (Im)permanente de Greve, 
um espaço criado pelos trabalhadores 
da Casa da Ciência para gerar ideias e 
discussões sobre o papel dos servidores 
públicos em educação na greve. 

Foram palestrantes a pró-reitora 
de Pessoal, Regina Dantas; a técnica-
administrativa e integrante da Co-
missão Especial para Conflitos nas 
Relações de Trabalho e Análise Práti-
ca de Assédio Moral na UFRJ, Luciene 
Lacerda; e a professora do Programa 
Interinstitucional de Pós-Graduação 
em Bioética, Ética Aplicada e Saúde 
Coletiva, Marisa Palácios.  

Regina Dantas disse aos parti-
cipantes que estava ali mais para 
ouvir, pois precisava dos elementos 
que seriam apresentados no debate 
para consolidar uma proposta de 
combate ao assédio na universidade 
e para mudar as práticas institucio-
nais sobre o problema. Ela ratificou 
a posição da atual gestão de que tudo 
será feito com a participação dos três 
segmentos da comunidade univer-
sitária: técnicos-administrativos, do-
centes e estudantes.

Marisa Palácios destacou al-
guns pontos da pesquisa sobre vio-
lência e assédio moral nas univer-
sidades realizada este ano. Luciene 
complementou a apresentação de 
Marisa com seu estudo sobre as-
sédio moral, violência e cotidiano 
institucional.

Violência ocorre 
nos três segmentos

Para provocar a discussão, Mari-
sa Palácios mostrou imagens e notí-
cias sobre alunos que foram vítimas 
de assédio nas universidades. “Mos-
trei só para caracterizar o quanto de 
violência tem dentro da universida-
de. A convivência, cotidianamente, 
com a violência faz com que a gente 
acabe banalizando isso”, constatou. 

Segundo a professora, a violên-
cia na universidade acontece em 
todas as categorias da comunidade 
universitária, por isso é preciso tratar 
a questão da violência de forma con-
junta. “Tem que ser os três segmen-
tos juntos. A gente precisa construir 
na nossa universidade ambientes 
adequados e respeitosos”, afirmou.  

Ela definiu violência como sen-
do o não reconhecimento do outro, e 
esse aspecto se insere num contexto 
de conflito. “Eles existem e são na-

turais. O que não é natural, e o que 
temos que evitar, sem nenhuma 
dúvida, é a violência. E a violência 
acontece quando não há negocia-
ção. Quando você não tem canal 
para negociar o conflito”, pontuou 
Marisa, chamando a atenção para 
uma questão que considera funda-
mental, que é a ética. 

A especialista afirmou que a 
violência acontece em todos os luga-
res, e o assédio moral é a ponta do 
iceberg das violências: “Às vezes a 
violência dos ambientes de trabalho 
está inserida na própria organização 
do trabalho. Então quando não se 
tem discussão sobre o processo de 
trabalho, quando não se tem partici-
pação das pessoas em como organi-
zar o trabalho, temos o assédio mo-
ral. O assédio moral é a pontinha do 
iceberg das violências. Mas há outras 
violências que também acontecem, e 
com mais frequência do que o assé-
dio moral”.

O assédio moral tradicionalmen-
te é definido como processo de inti-
midação, humilhação, direcionado 
a um trabalhador ou grupo de traba-
lhadores, caracterizado por ações que 
por sua repetição levam a vítima a 
um processo de descrédito de si. 

“O que é interessante do assédio 
moral é que o foco da violência é 
exatamente a identidade da pessoa. 
E ser bom trabalhador é algo que 
faz parte da identidade da gente. E 
sempre quando isso é completamen-

te desacreditado, é claro que é a sua 
identidade que está em jogo. É por 
isso que a saúde física e mental aca-
ba afetada nesse processo de assédio 
moral”, complementou Marisa, res-
saltando que existe no assédio moral 
e nas violências um componente 
muito perigoso, que é a “invisibili-
dade”. E para combatê-los é preciso 
torná-los visíveis. 

Pró-reitora ouvirá 
a comunidade 
universitária para 
promover mudanças 
nas ações 
institucionais de 
combate ao assédio 
moral

“Uma das sugestões que de-
mos (à UFRJ) foi que a DVST [hoje 
CPST], fizesse o processo de registro 
(dos casos de violência) para que 
possamos ter uma ideia da dimensão 
do problema na nossa universidade. 
E aí começar a refletir: Quais são as 
razões? Como a gente lida com isso? 
Todos têm de participar dessa histó-
ria”,  sustentou. 

Como a universidade
 deve proceder

Luciene Lacerda afirmou que 
é preciso falar cotidianamente dos 
assédios para que eles possam ser 

prevenidos. Ela destacou a violência 
institucional e indagou da plateia:  
“A instituição pode agir de uma 
forma violenta? Pode. Porque ela 
formalmente é o instrumento que 
a sociedade se utiliza para encami-
nhar e resolver políticas. Então ela 
pode tanto resolver quanto impedir 
que essas políticas sejam feitas”.

A técnica-administrativa expôs 
os vários tipos de assédio, entre eles, 
o racial, de gênero e o psicológico. 
Em relação ao assédio racial, que é 
uma discriminação relacionada a 
raça ou cor, explicou que ele se dá 
no cotidiano do ambiente institu-
cional, e as universidades não estão 
livres disso, pelo contrário: “São 
questões que existem no cotidia-
no do trabalho, e num país como 
o nosso, onde 53% da população é 
negra, acontece dentro das univer-
sidades. Ainda mais nas universida-
des com a realização da política de 
cotas e ampliação do acesso”.

Segundo Luciene, se a insti-
tuição de fato quiser modificar o 
quadro de assédios existentes, a 
primeira coisa que precisa fazer é  
o acolhimento do assediado. Mas 
para isso é preciso montar uma 
estrutura: um lugar determinado 
e equipado com profissionais di-
versificados e preparados para re-
ceber, orientar e encaminhar a ví-
tima de assédio, além de divulgar 
informação sobre o significado de 
assédio. 

Depoimentos 
O debate transcorreu num mis-

to de questionamentos e relatos de 
experiências de assédio de alguns 
trabalhadores. Foi um momento 
de troca e também de expiação de 
sofrimento pelos que foram vítimas 
de assédio moral na universidade. 
Foi muito criticado o método ado-
tado até agora pela UFRJ em caso 
de denúncia de assédio moral: 
normalmente as vítimas são realo-
cadas em outros setores, enquanto 
o assediador continua no mesmo 
local e sem nenhuma punição, o 
que faz com que o assediado se sin-
ta ainda mais mal. 

Um relato que sensibilizou a 
todos foi o de uma técnica-admi-
nistrativa em assuntos educacio-
nais portadora de deficiência visual 
que foi vítima de violência na UFRJ. 
Bem colocada no concurso que 
garantiu seu ingresso na universi-
dade, ela teve que se contentar em 
ocupar uma vaga que sobrou do 
processo de escolha dos outros can-
didatos aprovados. 

“Nós nos sentimos violentados 
nos nossos direitos porque somos 
deficientes. Eu só consegui traba-
lhar no local de minha escolha 
porque fui atrás, escrevi uma carta 
para a Ouvidoria e houve uma ação 
para consertar o erro. Mas outros 
colegas na mesma situação não 
tiveram a mesma sorte”, afirmou a 
trabalhadora.   

Foto: Renan Silva

TEMA sensibiliza a comunidade universitária, pois é difícil alguém da instituição que não tenha 
uma história de assédio para contar praticado por um colega de trabalho ou estudante   
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gênero & etnia

Sintufrj celebra o Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

 A Coordenação de Políticas So-
ciais do Sintufrj realizou na sexta-fei-
ra, 24 de julho, uma extensa progra-
mação dedicada ao Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino-Americana 
e Caribenha, no Espaço Cultural da 
entidade, que incluiu debate sobre o 
papel da mulher negra no mercado 
de trabalho, oficinas e Baile Black. 

A professora universitária e enfer-
meira do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF), Luzia 
de Araújo, e a militante do Coletivo 
Negro e do Movimento de Mulheres 
Olga Benário, Eloá Santos, foram as 
palestrantes.

“O homem branco ganha mais, 
já a mulher negra vem em último lu-
gar na escala”, informou Luzia com 
base em pesquisas socioeconômicas. 
Ela também citou experiências pes-
soais para ilustrar como ainda é forte 
o preconceito de gênero e etnia exis-
tente na sociedade brasileira. 

Segundo a palestrante, por ser 
negra, ela passou por muitas dificul-
dades ao ingressar como estudante 
numa universidade. “Eu sempre estu-
dei em escolas públicas, mas quando 
você entra na universidade é que você 
vê a disparidade social”, disse. Luzia 
foi a primeira técnica-administrativa 
da UFRJ a conquistar o diploma de 
doutora. “A nossa luta é uma luta de 
vida”, definiu Luzia.  

A realidade da militante Eloá 

Santos não é diferente. Negra, ela se 
viu em um mundo completamente 
dominado por um sistema racista 
e machista ao ingressar no mundo 
acadêmico. “Imagina! Eu fui cursar 
economia na Uerj, um dos cursos 
mais machistas e sexistas que existe. 
Disseram que eu não tinha o biotipo 
de economista”, contou. 

Foi justamente nesse momento 
que Eloá se sentiu motivada a lutar 
pelo direito das mulheres negras. 
“Eu sempre fui ativista, mas antes 
disso acontecer minha atividade era 
apenas política. Foi aí que eu come-
cei a ver o quanto as mulheres ne-
gras sofriam apenas por serem elas 
mesmas”, afirmou.  

A luta incessante de combate ao 
preconceito e à discriminação con-
tra as mulheres negras levou Eloá 
à Europa. Ela decidiu fazer uma 
pós-graduação na Itália. “Eu, negra, 
já economista, na Europa, e ainda 
fazendo pós-graduação... Era difícil 
para alguns aceitarem”, concluiu a 
palestrante. 

Significado da data 
As mulheres negras da diáspo-

ra africana celebram o 25 de Julho, 
Dia Internacional da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, como 
símbolo de união e de reconhecimen-
to mundial de suas vidas guerrei-
ras, combativas e imprescindíveis à 

construção de um mundo solidário, 
multiétnico e pluricultural. Essas mu-
lheres negras têm em comum vidas 
marcadas pela opressão de gênero, 
agravadas pelo racismo e pela explo-
ração de classe social.

A escolha da data ocorreu no I 
Encontro das Mulheres Negras da 
América Latina e do Caribe, realizado 
na República Dominicana, em 1992. 
Mais de setenta mulheres negras de 
diversos países estiveram presentes ao 
evento com o objetivo de dar visibili-
dade à sua presença nestes continen-
tes. Na ocasião, foi criada a Rede de 
Mulheres Negras da América Latina 
e do Caribe para a troca de informa-
ções, estreitamento das relações e pro-
moção de ações em conjunto.

Programação 
Além da palestra/debate, o evento 

contou com diversas atividades vol-
tadas para o público presente. Logo 
que chegavam ao Espaço Cultural do 
Sintufrj, as mulheres eram convida-
das a conhecer a tenda dos turbantes 
– onde uma turbanteira ensinava 
vários tipos de formas de se encaixar 
os coloridos lenços na cabeça – e as 
oficinas de pintura e patchwork ofere-
cidas pelo Sintufrj aos sindicalizados e 
seus dependentes.  

A fila também ficou longa na ten-
da onde uma esteticista fazia limpeza 
de pele, de graça, em quem estivesse 

disposto a encarar o inverno carioca 
com a pele mais saudável. À tarde, 
alunos da UFRJ montaram um bre-
chó social com peças de roupas tran-
sadas e na moda, e alguns deles ainda 
ajudaram os convidados a enfeitar 
suas cabeças com os turbantes. 

Foi oferecido café da manhã e al-
moço aos participantes das atividades. 

O poder da black music
A celebração do Dia Internacional 

da Mulher Negra Latino-Americana e 
Caribenha no Sintufrj foi encerrado 
com um Baile Black. A música negra, 
ou black music (também conhecida 
como música afro-brasileira no Brasil 
e música afro-americana nos Estados 
Unidos), é um termo dado a todo um 
grupo de gêneros musicais que emer-
giram ou foram influenciados pela 
cultura de descendentes africanos em 
países colonizados por um sistema 
agrícola baseado na utilização de 
mão de obra escrava.

Os principais gêneros 
incluem jazz, blues, soul, 
rock and roll e, mais 
recentemente, o rap, 
que é um dos cinco 
elementos da cultura 
hip-hop. A black 
music tem raízes 
visíveis na África. 
Foi utilizada 
pelos escravos 

para denunciar que estavam sendo  
realocados, como fuga existencial, 
forma de comunicação e expressão, e 
também de protesto social. A capacida-
de da música para atuar como fator de 
ligação forneceu à cultura negra um 
forte senso de conectividade.

COORDENADORAS sindicais Ivânia de 
Jesus, Marli Rodrigues e Delma Dutra

PROFESSORA e alunas da Oficina 
de Pintura do Sintufrj

LUZIA Araújo, Ivânia de Jesus, Marli Rodrigues e Eloá Santos

Fotos: Divulgação

EStEtICIStA Val

tURBANtEIRA  Waldinea

 

         



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1128 – 3 a 9 de agosto de 2015 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br
ÚLTIMA PÁGINA

o som da Internacio-
nal Socialista e da 
canção italiana Bella 

cio, familiares, amigos e admi-
radores, estes últimos formados 
por maioria de militantes dos 
movimentos sindical e social, 
e jornalistas da imprensa sindi-
cal se despediram no domingo, 
26 de julho, de Vito Giannotti. 
O coordenador do Núcleo Pira-
tininga de Comunicação (NPC) 
faleceu no dia 24, aos 72 anos, 
vítima de infarto. Seu corpo foi 
velado no auditório do Sindica-
to dos Petroleiros.  O momento 
de tristeza foi suavizado pelos 
testemunhos emocionados de 
quem teve o privilégio de con-
viver com ele e compartilhar  
suas histórias e ensinamentos. 

Vito nasceu em Lucca, na Itá-
lia. Era um italiano de nascença, 
mas brasileiro de alma. Veio para 
o Brasil depois do golpe militar 
de 1964 aos 21 anos. Foi operário 
metalúrgico em São Paulo e mi-
litante da histórica Oposição Sin-
dical Metalúrgica. Foi preso polí-
tico e um dos fundadores da CUT. 
Depois de 30 anos, estabeleceu-se 
no Rio de Janeiro, onde consoli-
dou a união com a companhei-
ra de toda sua vida, a jornalista 
Cláudia Santiago, com quem 
criou o NPC no início dos anos 
1990, com o objetivo de melhorar 
a comunicação dos trabalhadores 
para armá-los na disputa do pro-
jeto de uma nova sociedade. 

Ele dedicou sua vida a tra-
balhar pela comunicação dos 
trabalhadores e contra a mídia 
burguesa. A sua guerra contra a 
hegemonia da grande mídia  ele 
espalhava pelos quatro cantos do 
país através de palestras, cursos, 
vídeos, agendas, cartilhas, livros. 
Seu livro História das Lutas dos 
Trabalhadores no Brasil foi re-
sultado de 10 anos de pesquisa. 
Obstinado, consultou mais de 500 
autores, além de jornais e revistas. 
Meticuloso, colocou  sua obra para 
ser revisada por doutores em his-
tória, pesquisadores e jornalistas. 
O livro foi lançado no dia 27 de 
março de 2007 no Sindicato dos 
Metroviários do Rio de Janeiro. 
Como escritor, deixou mais de 20 
publicações que retratam o coti-
diano das lutas da classe operária, 
desde o seu início. 

No Sintufrj, Vito transitou pelo 
menos durante 10 anos, atuando 
na formação política da catego-

A luta de classes e o 
sindicalismo brasileiro 
perdem um grande aliado

 Os cursos, as cartilhas e as 
agendas elaboradas e produzi-
das por Vito e Cláudia, através 
do NPC, foram exemplos desta 
comunicação que o italiano bra-
sileiro quis imprimir nas mentes 
e corações dos seus discípulos. Na 
abertura do 10º Curso de Comu-
nicação, dia 1º de dezembro de 
2004 – o NPC completaria 10 
anos no dia 2 –, Vito comandou 
uma aula especial sobre a Amé-
rica Latina. 

Uma sucessão de imagens 
(acompanhadas de leituras de 
textos) mostrou os golpes mi-
litares no Chile e no Brasil, 
a resistência de Cuba e a 
luta do MST. A insurgência 
no México, Bolívia, Vene-
zuela e Argentina. Uma 
história de luta, dor, 
sangue e mortes. 

“Vocês vêm ao NPC 
só para assistir ao cur-
so. Hoje preparamos uma 
armadilha: nós queremos 
tocar seus corações. Nós não 
teremos o prazer, mas a 
tristeza de revelar uma 
visão da realidade. 

Nada é imaginação”, disse Vito 
ao iniciar, com os colaborado-
res, a leitura de textos de Gar-
cia Lorca, Eduardo Galeano, 
Pablo Neruda, Allende, Ferrei-
ra Gullar, MST, Exército Zapa-
tista de Libertação Nacional e 
José Saramago.

Para completar, ainda foi lida 
parte da peça Companheiros, 
escrita em 2001. “Nós avisamos 

antes: nada aqui foi imaginação. 
Depois de verem o que não que-
riam ver e de ouvirem o que não 
queriam ouvir, muitos dirão: isso 
não é aula. Nós dizemos: isso é 
mundo. É preciso fazer um mun-
do novo. Um mundo onde cai-
bam muitos mundos. Um mundo 
onde caibam todos os mundos”, 
finalizou Vito. 

Essa era a essência de Vito 
Giannotti. Um lutador, um 

idealista, um amigo, 
um companhei-

ro, um apai-
xonado, um 

socialista, 
um co-
munista, 
um re-
volucio-
nário. 

ria, ao lado das diversas gestões 
sindicais. Em dezembro de 2001, 
quando a entidade celebrou as 500 
edições do Jornal do Sintufrj,  Vito 
e Cláudia Santiago escreveram 
um artigo intitulado “Jornal do 
Sintufrj é um exemplo de disputa 
de hegemonia”. Nessa altura, nos-
so jornal era um pouco do muito 
que eles ensinaram. E Vito já ha-
via publicado diversos livros sobre 
a CUT, o movimento sindical e a 
comunicação sindical.

Em maio de 2007, em debate 
que marcou a mudança gráfica e 
editorial do Jornal do Sintufrj, no 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS), Vito Giannotti 
enfatizou a necessidade do jornal 
não ser apenas um instrumento 
voltado para o “umbigo da ca-
tegoria”, mas que ampliasse a 
sua pauta sobre o cotidiano da 
vida dos trabalhadores. “Sem 
isso, não há como disputar nada, 
promover mudanças e 
muito menos conquis-
tas salariais”, 
afirmou.

V i t o 
Giannotti 
fazia re-
f e r ê n c i a 
sobre Mu-
ralhas da 
Linguagem, 
título de mais um 
livro que estava 
lançando. As mura-
lhas eram expressões 
concernentes à lingua-
gem acadêmica e especí-
fica de categorias profissio-
nais. “Se não tivermos uma 
linguagem adequada, não 
conseguiremos comunicar nossa 
política, e nem nossas ideias”, en-
sinava.

A experiência de falar para 
milhões foi socializada nos li-
vros Comunicação Sindical - A 
Arte de Falar para Milhões, es-
crito em parceria com Cláudia 
Santiago, e Dicionário de Po-
litiquês, feito em parceria com 
o sociólogo Sérgio Domingues, 
especialista em comunicação 
popular. Vito sempre orientava: 
“Temos que convencer vários 
milhões de que é necessário 
mudar os rumos, participar, se 
mobilizar e tomar o poder das 
mãos dos nossos inimigos de 
classe. E como se convence? Co-
municando. Em que língua? Na 
que todos entendem”.
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