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Confraternização dos sindicalizados 
A festa de fim de ano dos sindicalizados organizada pela direção do Sintufrj

será no dia 10 de dezembro, e o período de inscrição é de 16 a 24 de novembro e somente pelo site 
da entidade. Conheça todos os detalhes do evento na página 2  

Nesta edição:
Especial 3º Sintae

Capacitação, qualificação e divulgação do conheci-
mento técnico-administrativo foram os temas centrais do 
Sintae deste ano, que inovou trazendo palestrantes de outras 
universidades federais, promovendo, de fato, uma troca de 
experiências e de descobertas. Uma das constatações do semi-
nário foi que a UFRJ está muito atrasada na implementação 
de projetos que visam qualificar os funcionários, como, por 
exemplo, o mestrado profissional.    

Reuniões setoriais nos HUs  
De 16 a 20 de novembro, a diretoria do Sintufrj realizará reuniões setoriais com os trabalhadores de todas as 

unidades de saúde da UFRJ. O objetivo é discutir o pós-greve e a participação da categoria no Encontro Nacional 
dos Hospitais Universitários. 

Dilma sanciona adesão automática à Funpresp
Na quinta-feira, 5, a presidente Dilma Rousseff sancionou a adesão automática dos servidores públicos federais 

à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp). A adesão automática foi 
sugerida pela própria Funpresp ao Congresso Nacional em virtude da baixa adesão voluntária ao fundo. Mais 
informações na próxima edição. Debate sobre a Funpresp promovido pelo Sintufrj na página 5
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DOIS PONTOS

CPI revela que 64% das mulheres 
estupradas são menores de idade

Relatório da CPI sobre a Violên-
cia contra as Mulheres, apresentado 
na Assembleia Legislativa do Estado 
(Alerj), revela que 64,2% das mu-
lheres vítimas de estupro no Rio de 
Janeiro têm até 17 anos de idade, 
sendo o maior percentual entre 12 e 
17 anos (33,3%), e 31,3% dos casos 
ocorreram no âmbito de violência 
doméstica e familiar. Dos 98.869 
casos de violência física no Rio (so-
mando homicídios dolosos, tenta-
tiva de homicídios e lesão corporal 
dolosa), as mulheres aparecem com 
57,8% do total das vítimas. Quanto 
à violência psicológica, as ameaças 
contabilizaram 87.399 registros, 
sendo que as mulheres representam 
65,5% das vítimas. 

O relatório elaborado pela de-
putada estadual Rosângela Zeidan 
(PT) aponta que, em 2014, o total 
de mulheres assassinadas no esta-
do aumentou 18%, comparado ao 
ano de 2013. Foram 420 vítimas de 
homicídios dolosos (com intenção 
de matar). As tentativas de homicí-
dio chegaram a 781 casos. Cerca de 
56 mil mulheres foram vítimas de 
algum tipo de violência no Rio. O 
número mostra uma tendência na-
cional de crescimento de agressões 
contra as mulheres. 

Outra estatística que chama a 
atenção é o número de casos de estu-
pros no estado: a média em 2014 foi de 
15 ocorrências por dia registradas nas 
delegacias. O relatório da CPI, apro-

vado na sessão do dia 3 de novembro, 
faz ainda um alerta sobre a rede de 
proteção às mulheres no estado. Em-
bora o Rio tenha a maior rede entre 
os estados brasileiros, o atendimento 
é concentrado na capital e na Região 
Metropolitana, excluindo as mulheres 
que moram em cidades do interior. O 
documento aprovado faz 42 sugestões 
aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, como a criação de uma 
secretaria estadual para o desenvol-
vimento de políticas públicas para o 
tratamento de dependência química 
— um dos motivos apontados pelas 
mulheres como agravante nas situa-
ções de violência — e o pagamento 
de aluguel social para as vítimas com 
risco de vida. Dia: 10/12/2015.

Local: Espaço Lonier.
Endereço: Estrada Frei Tibúrcio, 470 – Vargem Pequena.
Horário: 11h às 17h.
Inscrição: Será feita on line através do site do Sintufrj. No ato da 

inscrição o sindicalizado deverá informar o local de retirada do passa-
porte: sede no Fundão, das 7h às 19h, ou subsede na Praia Vermelha, 
das 9h às 16h. Antes de finalizar a inscrição o sindicalizado deverá 
imprimir o comprovante de inscrição.

Período de inscrição: 16 a 24 de novembro.
Período de entrega dos passaportes: 2, 3 e 4 de dezembro. A 

entrega só será feita ao próprio, munido de comprovante de identidade 
com foto.

Transporte: Será feita a conferência na entrada do ônibus, por-
tanto, é extremamente necessário a apresentação do passaporte com o 
comprovante de identidade com foto.

A mesma conferência será realizada no local do evento para quem 
utilizar outros meios de transporte.

Nota da direção
Apesar de ciente das dificuldades financeiras pelas quais passa a 

entidade, em razão dos ataques do governo – como o corte do repas-
se às consignatárias, que nos obrigou a pagar juros para manter o 
Sindicato funcionando –, e sabendo que poderá receber críticas pela 
mudança do local do evento, a direção do Sintufrj entende que é im-
portantíssimo fazer a festa de confraternização de fim de ano para os 
sindicalizados.  

As limitações orçamentárias não permitem ampliar a festa para 
além dos que são sindicalizados, por isso, não será permitida a trans-
ferência de  credencial a terceiros. Na festa de 2014, a direção recebeu 
reclamações de que muitos transferiram sua credencial para quem 
não era da nossa categoria.

Por fim, fazemos um apelo a todos que só façam sua inscrição se 
de fato forem participar da festa para evitar desperdício de recursos, e 
a inscrição que definirá o volume total do contrato (dos serviços da 
festa) e também da logística necessária.

Edital
Festa de fim de ano

Atenção beneficiários 
do Plano Amil!

O Sintufrj comunica aos be-
neficiários do plano Opções que a 
Amil não é mais credenciada nos 
hospitais Barra D’Or e Rios D’Or. 
Esses hospitais foram substituídos 

A bola vai rolar
Amistoso em Casimiro de Abreu

A Coordenação de Esporte e 
Lazer do Sintufrj realiza no dia 14 
de novembro futebol amistoso no 
município de Casimiro de Abreu 
nas categorias veterano e femi-
nino. A equipe feminina contará 
com ex-atletas do Sintufrj, que 

farão a preliminar.
O treino para a partida será rea-

lizado no dia 12, às 16h, no campo 
da Prefeitura da UFRJ, no Fundão. 
Os interessados devem procurar no 
Sindicato os coordenadores Boró, 
Júlio e Pierre.  

I Café Científico do Serviço 
de Material Esterilizado

No dia 10 de novembro, das 
8h30 às 13h30, no auditório Hal-
ley Pacheco, no 8º andar do Hos-
pital Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), o Serviço 
de Material Esterilizado (Seme) 

1ª Sipat integrada da UFRJ
O Centro de Tecnologia (CT) 

e o Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) realizam, de 24 a 27 de 
novembro, a primeira Semana 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (Sipat) de forma 
integrada. 

Esta será a sétima Sipat do 

realizará o evento denominado 
I Café Científico do Seme, com 
debates sobre os seguintes temas: 
“O papel do enfermeiro de CCIH 
na CME/Biossegurança (Progra-
ma RDC48)”; “Métodos de Lim-

CT e a segunda do CCS, e contará 
com certificação do Corpo de 
Bombeiros. 

No CT, o evento será no dia 24, 
das 9h30 às 13h, no Salão Nobre da 
Decania, e no dia 25, das 9h30 às 
12h, no auditório Sage (no bloco 
2 do CT2).

No CCS, será no dia 26, das 
9h30 às 12h, no auditório Hélio 
Fraga, e no dia 27, das 9h30 às 13h, 
no auditório Herta Mayer.

Mais detalhes nas páginas 
www.ct.ufrj.br e www.ccs.ufrj.br ou 
pelos telefones 3938-7008 (CT) e 
3938-6490 (CCS).

peza no CME”; “Monitoramento 
e Validação do Processo de Este-
rilização” e “Sistema de Barreira 
Estéril”. As inscrições podem ser 
feitas na página www.strattner.
com.br/cafe.

pelo Hospital Vitória, que fica na 
Avenida Jorge Curi, 550, Barra da 
Tijuca (entre a subprefeitura e a 
Cedae, na Avenida Ayrton Senna). 
Telefone: 3263-2000.
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DIA DO SERVIDOR, DIA DE LUTA

Este ano, a Fasubra transfor-
mou o Dia do Trabalhador 
Público (28 de novembro) 

em Dia Nacional de Luta contra 
o Ajuste Fiscal e Todas as Medidas 
que Retiram Direitos da Categoria 
e da População em Geral, como o 
fim do abono-permanência, a PEC 
395/2014, que permite a cobrança 
de cursos de especialização nas 
universidades federais, e a Medida 
Provisória 676/2015, que instituiu 
a adesão automática à Fundação de 
Previdência Complementar do Ser-
vidor Público Federal (Funpresp).

Para marcar o Dia de Luta na 
UFRJ, a diretoria do Sintufrj convo-
cou a categoria para um ato simbó-
lico no salão do segundo andar da 
Reitoria, quando foi oficializada a 
apresentação dos nomes dos repre-
sentantes técnico-administrativos 
nas comissões que encaminharão, 
junto à Administração Central, as 
reivindicações da pauta interna, 
que foram discutidas com o reitor 
Roberto Leher e pró-reitores em 21 
de setembro. 

Além disso, a direção sindical 
realizou na tarde do dia 28 de outu-
bro, no auditório Samira Mesquita, 
debate sobre a Funpresp. E agendou 
para o dia 6 de novembro, a reto-
mada do Grupo de Trabalho (GT) 

Sintufrj celebra a data com ato 
simbólico e debate sobre Funpresp
Ato marcou a composição das comissões paritárias que irão 
encaminhar as discussões dos itens principais da pauta interna 
com vistas à assinatura de acordo com a Reitoria

sobre Carreira do Sintufrj, cujas dis-
cussões irão subsidiar os representes 
nas comissões da pauta interna e 
também contribuirá  na definição 
de posições da categoria que serão 
levadas à Fasubra, que já iniciou 
com o governo a negociação sobre 
os aprimoramentos da Carreira.

Comissões 
A criação das comissões, com-

postas por indicados pela Reitoria 
e pelo Sintufrj, foi uma proposta 
do reitor aceita pela Comissão de 
Mobilização (formada por ex-
-integrantes do Comando Local 
de Greve e da direção do Sintufrj) 
na reunião em setembro. A tarefa 
dessas comissões é dar encami-
nhamento aos eixos da pauta 
interna: turnos contínuos com 
jornada de 30 horas, combate 
ao assédio moral, definição do 
espaço para construção do Centro 
de Convivência do Trabalhador 
da UFRJ, valorização dos traba-
lhadores técnico-administrativos 
em educação, democratização da 
universidade e estabelecimento 
de uma política de saúde para o 
trabalhador da universidade.

O documento com o nome dos 
indicados foi entregue ao chefe 
de Gabinete, Agnaldo Fernandes, 

que na última hora substituiu a 
vice-reitora Denise Nascimento 
no ato simbólico. 

Os trabalhadores insistiram 
para que a vice-reitora Denise 
Nascimento se fizesse presente para 
caracterizar a realização do ato 
político, conforme ela já havia se 
comprometido em fazê-lo. 

Mas depois de duas horas de 
espera, Agnaldo informou que 
Denise não poderia participar da 
reunião por estar envolvida na pre-
paração do encontro que ocorreria 
logo em seguida com o secretário 
de Segurança Pública do estado.     

Ajustes 
A reunião prosseguiu, e foram 

feitos alguns ajustes nas comissões 
a pedido do chefe de Gabinete, 
como, por exemplo, a retirada da 
denominação de comissões pari-
tárias, já que a Reitoria não tinha 
condições de indicar o mesmo 
número de componentes indicados 
pelo Sintufrj. Ele esclareceu que 
não havia nenhum impedimento 
para a participação de mais fun-
cionários do que representantes da 
Administração Central. Por último, 
sugeriu que fosse definido um pra-
zo para a conclusão dos trabalhos.  

O coordenador de Comuni-

cação do Sintufrj Rodrigo Mello 
propôs que permanecesse no 
documento a denominação de 
comissões paritárias e que os  
integrantes fariam rodízio nas 
reuniões, ora como titulares, ora 
como suplentes.  

Agenda de trabalho
Foi acordado que após os ajustes 

o Sindicato enviará o documento à 
Reitoria com o nome dos integrantes 
e acrescido de uma pequena ementa 
das finalidades de cada comissão 
temática e de uma proposta de prazo 
para a conclusão dos trabalhos. 

O Sintufrj propõe como prazo 
final para a conclusão dos traba-
lhos o mês de  abril de 2015 – um 
mês antes do prazo acordado 
entre a Fasubra e os ministérios da 
Educação e do Planejamento para 
conclusão das negociações sobre o 
aprimoramento da Carreira. 

No documento, o Sindicato 
vai indicar também a data da pró-
xima reunião, quando finalmente 
serão instaladas as comissões 
e definido conjuntamente um 
plano de trabalho (com datas 
e metodologia do trabalho). A 
direção sindical espera que o rei-
tor Roberto Leher esteja presente 
nesse dia.

O chefe do Gabinete se com-
prometeu a marcar a primeira 
reunião tão logo o Sindicato 
enviasse o documento.

Posições 
A técnica-administrativa Neu-

za Luzia quis saber qual é a ex-
pectativa da Reitoria em relação 
ao trabalho das comissões, em 
relação, por exemplo, a Carreira. 

“Esperamos desdobramentos 
de todos os grupos de trabalho. 
Se a gente construir aqui uma 
posição da UFRJ, ela será traba-
lhada para que seja uma posição 
nacional e levada à Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Ifes (Andifes), ao Fórum dos 
Dirigentes de Gestão de Pessoas 
(Forgep) e ao próprio governo 
no momento em que houver 
discussão sobre isso conosco”, 
respondeu o chefe de Gabinete, 
Agnaldo Fernandes, que propôs 
uma definição de data para o 
começo dos trabalhos o mais 
rápido possível.

O coordenador-geral do Sintu-
frj Francisco de Assis lembrou que 
a negociação com o governo sobre 
o aprimoramento da carreira irá se 
encerrar em maio de 2016 e que a 
categoria precisa se mobilizar e se 
posicionar.  Por isso os integrantes 
das comissões e os trabalhadores 
em geral não poderiam faltar à 
reunião do GT-Carreira do Sintufrj 
do dia 6 de novembro. 

Órgãos colegiados
O chefe de Gabinete solicitou 

ao Sintufrj que indicasse uma data 
em que a entidade pudesse acom-
panhar a Reitoria no trabalho de 
transferência do material guarda-
do das eleições para representantes 
técnico-administrativos nos órgãos 
superiores da universidade da sala 
onde estava para outro lugar.

Os técnicos-administrativos 
realizaram em abril de 2015 
eleição para escolha de seus 
representantes no Conselho Uni-
versitário (Consuni),  Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) e 
Conselho de Ensino para  Gradu-
ados (CEPG). A eleição foi posta 
em xeque no Conselho Universi-
tário por chapas de oposição e o 
processo foi suspenso. Os votos 
não foram computados e as urnas 
estão sob guarda da comissão elei-
toral (composta paritariamente 
por Sintufrj e Reitoria) na sala 
mencionada, requisitada agora 
para outro fim. 

Aproveitando a menção, a 
direção do Sintufrj protocolou o 
pedido de abertura das urnas e de 
convocação da comissão eleitoral 
para finalizar o processo eleitoral, 
realizando a contagem dos votos, 
conforme decisão da última as-
sembleia da categoria, pondo fim 
ao impasse, que tem como conse-
quência a falta de representação da 
categoria nos colegiados.

Foto: Renan Silva

DIRIGENTES do Sintufrj e integrantes das comissões na reunião com o chefe de Gabinete, Agnaldo Fernandes
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ACORDO DE GREVE

Em cumprimento ao acordo 
que pôs fim à greve dos técnicos-
-administrativos em educação, no 
dia 27 de outubro foram iniciadas 
as discussões entre a Fasubra e o 
governo sobre os pontos que con-
templam o aprimoramento da 
carreira. 

Nessa reunião foi definido que 
a Fasubra instituirá uma comissão 
com sete integrantes e a metodolo-
gia de trabalho. No dia 26 de no-
vembro ocorre a primeira reunião 
técnica. O prazo para encerramen-
to das discussões e apresentação de 
resoluções é maio de 2016. 

Os interlocutores do MEC fo-
ram as Secretarias de Educação 
Superior (Sesu) e a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecno-
lógica (SEPT), e do MPOG, a Se-
cretaria de Relações de Trabalho 
(SRT) e a Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas (CGGP).

Pontos contemplados
Inicialmente foram anali-

sados os itens da cláusula 7ª do 

MEC e MPOG iniciam discussões 
sobre aprimoramento da carreira

Em comemoração ao Dia do 
Trabalhador Público, a diretoria do 
Sintufrj mobilizou a equipe do Espaço 
Saúde da entidade, que realizou várias  
atividades. Na abertura da 1ª Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho da Prefeitura Universitária 
(Sipat), no dia 26 de outubro, alunos 
e professores do Espaço participaram 
pela manhã da Caminhada para 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 
na Praça Jorge Machado Moreira, em 
frente ao Espaço Cultural do Sintufrj. 

Já na abertura do 3º Seminário 

Sindicato promove atividades de bem-estar físico 
para comemorar o Dia do Trabalhador Público

Termo de Acordo nº 5/2015, cuja 
pauta contempla o aprimoramen-
to da carreira, atualização dos re-
quisitos de ingresso e racionaliza-
ção de cargos (unificação, criação 
e extinção de cargos). 

A cláusula 6ª do Termo de 
Acordo – que trata da reabertura 
de prazo para adesão ao PCCTAE, 
extensão do artigo 30 da Lei nº 
12.772/2012, aproveitamento das 
disciplinas de graduação e pós-gra-
duação para pleitear a progressão 
por capacitação para todos os níveis 
de classificação, afastamento para 
capacitação e qualificação e revisão 
das condições para concessão dos 
adicionais de insalubridade e peri-
culosidade na Orientação Normati-
va nº 06/SEGEP/MP, que tramitam 
no MPOG – foi questionada pela 
Fasubra com vistas ao monitora-
mento e análise de possibilidade 
de antecipação. De acordo com o 
MEC, assim que houver resoluções, 
podem ser publicadas antes do pra-
zo de 180 dias.

Em relação à cláusula 8ª, que 

trata do reconhecimento de títulos 
de mestrado e doutorado obtidos 
fora do país, o MEC comprometeu-
-se a encaminhar ofício de orien-
tação às instituições de ensino.

Quanto à clausula 10, que tra-
ta dos editais para as 2.000 vagas 
de graduação e 2.000 vagas de 
especialização para os integran-
tes do PCCTAE, segundo a Sesu, 
os editais de especialização e gra-
duação foram avaliados pela Co-
missão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC) e encaminhados 
à Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). “Dependemos da publi-
cação do edital pela Capes”, afir-
mou Dulce Maria Tristão, da Sesu, 
considerando que os prazos serão 
atendidos.

Na ocasião, a Federação fez 
observações sobre a cláusula 13 
do Termo de Acordo, que trata da 
pauta dos servidores cedidos à Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh). A Sesu afirmou 
que será agendada uma reunião, 

provavelmente para o dia 15 de de-
zembro, entre a Fasubra, o MEC e 
a Ebserh. A Fasubra  encaminhará 
a pauta de reivindicações que trata 
sobre o tema, a qual será definida 
pelas suas instâncias.

Reuniões agendadas
No dia 11 de novembro, está 

prevista a reunião que discutirá a 
democratização nas instituições 
federais de ensino superior (Ifes) e 
a realização do seminário nacional 
sobre assédio moral. Na oportuni-
dade, a Fasubra apontou a neces-
sidade de resgatar ações discutidas 
em grupos de trabalho realizados 
em 2012. Já a Sesu propôs a apre-
sentação de painel sobre as discus-
sões que já foram realizadas.

No dia 26 de novembro será 
realizada a primeira reunião 
técnica, quando a Fasubra fará 
uma apresentação com ques-
tões acumuladas sobre a carrei-
ra. Também será estabelecido o 
cronograma que atenda o prazo 
determinado. Segundo os repre-

sentantes da Sesu, “até conso-
lidar essas discussões não será 
simples, pois trata-se de um tema 
denso para discutir”, referindo-se 
ao prazo. Eles sugeriram a possi-
bilidade de otimizar o debate por 
videoconferência.

 
Entidades presentes

Participaram da reunião as 
seguintes entidades e represen-
tações: Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe), Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (Conif), Associação 
Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes/Forgepe), Coorde-
nação-Geral de Gestão de Pessoas 
(CCGP), Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SEPT) 
do MEC e Secretaria de Relações 
de Trabalho (SRT) do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG).

de Integração dos Técnicos-Adminis-
trativos da UFRJ (Sintae/UFRJ), no 
mesmo dia, à tarde, na entrada do 
auditório do Centro de Tecnologia, a 
equipe fez demonstração das terapias 
alternativas que o Espaço Saúde ofere-
ce aos sindicalizados e seus dependen-
tes. Na quarta-feira, 28, pela manhã, 
os professores de educação física mi-
nistraram aula de alongamento na 
biblioteca do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS).

Durante o debate sobre a Fun-
dação de Previdência Complemen-

tar do Servidor Público Federal 
(Funpresp), no dia 28, à tarde, no 
auditório Samira Mesquita, na Rei-
toria, e no dia 29, pela manhã, no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, o Espaço Saúde Sintufrj 
promoveu atividades com terapias 
alternativas. 

AULA de alongamento na biblioteca do CCS

TERAPIAS alternativas na 
Reitoria e no HUCFF
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FUNPRESP

No Dia do Servidor Público, 
28 de outubro, o Sintufrj 
promoveu um debate sobre 

a Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal (Funpresp), no auditório 
Samira Mesquita, na Reitoria. O 
objetivo foi esclarecer a categoria 
sobre o tema (plano de previdên-
cia complementar) e alertá-la a 
respeito das armadilhas embutidas 
na proposta do governo. Principal-
mente aos trabalhadores ingressos 
após o dia 2 de fevereiro de 2013, 
que estão sendo obrigados a aderir 
à Funpresp.  

Os palestrantes convidados 
foram o coordenador da Fasubra, 
Lucivaldo Alves, e os técnicos-ad-
ministrativos da Subcoordenação 
de Remuneração e Benefícios da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
Ronaldo Carvalho Fasano e Leo-
nardo Murelle Clemente. A mesa 
do debate foi conduzida pelo co-
ordenador do Sintufrj Rodrigo 
Araújo de Mello e pelo técnico-
-administrativo Esteban Crescente. 

Alertas
Rodrigo Mello alertou para as 

implicações das propostas de fun-
dos de previdência, “que deman-
dam avaliação profunda pelos 
trabalhadores e suas entidades de 
base, e por isso o Sintufrj conti-
nuará a estimular o debate sobre 
o tema”. Lucivaldo Alves, da Fa-
subra, chamou a atenção para 
as implicações negativas da Fun-
presp para o servidor, e afirmou 
que “o governo pretende é criar o 
maior fundo de pensão do Brasil, 
cujo objetivo maior é o lucro”.  

“Em 1990, o trio formado 
pelos fundos mútuos, fundos de 
pensão e companhias de segu-
ros gerenciava no conjunto das 
economias avançada cerca de 
11 trilhões de dólares. Em 2005 
esse total passaria a 53 trilhões 
de dólares. No Brasil, os ativos 
desses agentes cresceram verti-
ginosamente ao longo da déca-
da de 1990 e atingiram R$ 240 
bilhões, com um crescimento de 
221% de 1996 a 2003. Em 2009, 
7 milhões de brasileiros já par-
ticipavam de algum fundo de 
pensão. Com a Funpresp a previ-
são é que até 2040 se tenha 640 
mil servidores participantes”, 
informou Lucivaldo.

Para alcançar esse mercado, o 
governo está fazendo de tudo para 
atrair adesões, avisa o sindicalista. 
“Entre fevereiro de 2013 e feve-
reiro de 2014, foram empossados 
31.600 novos servidores e somente 
4 mil haviam aderido à Funpresp. 

Debate organizado pelo Sintufrj alerta para as 
armadilhas embutidas na proposta do governo

O que demostra que isso não é 
uma boa coisa para o servidor. Mas 
a propaganda sobre as vantagens e 
as facilidades é avassaladora. Pelo 
portal do servidor pode-se fazer a 
adesão, corretores vão ao seu lo-
cal de trabalho e até empréstimos 

casados com a adesão estão sendo 
oferecidos”, disse Lucivaldo. 

Segundo o coordenador da 
Fasubra, o prejuízo de adesão à 
Funpresp é ainda maior para as 
mulheres, porque elas se aposen-
tam cinco anos antes dos homens.

UFRJ não interfere 
na opção do servidor
Os técnicos-administrativos 

da Subcoordenação de Remune-
ração e Benefícios da Pró-Reito-
ria de Pessoal (PR-4), Ronaldo 
Fasano e Leonardo Clemente, 
deram informações técnicas e 
básicas sobre a Funpresp. Eles ex-
plicaram que a UFRJ como insti-
tuição apenas homologa a ade-
são caso o servidor faça a opção 
pela previdência complementar 
e se colocaram à disposição para 
esclarecimentos à categoria na 
sala da Subcoordenação (843 do 
prédio da Reitoria ou pelo ramal 
1853). Pessoalmente, Leonardo 
externou sua opinião: “Não re-
comendaria. É um plano que o 
servidor paga para entrar e reza 
para sair”.

Mas para aqueles que dese-
jem aderir a um plano de previ-
dência complementar, Leonar-
do sugeriu pesquisar a taxa de 

administração praticada, pois 
a da Funpresp estava em 7%, 
acima da média do mercado. 
Além disso, alertou, o corretor 
costuma vender um seguro que 
compromete 50% do valor da 
contribuição do servidor. Se ele 
faz uma contribuição de 8%, 4% 
irão para a cobertura do seguro.

Realidade atual  
A criação da Funpresp foi 

aprovada em 2003 pelo governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva e 
finalizada em 2012 pelo governo 
Dilma Rousseff.  Em decorrência 
desta previdência complementar, 
o direito a aposentadoria inte-
gral deixou de existir para os 
trabalhadores que ingressaram 
no serviço público após o dia 2 
de fevereiro de 2013, quando foi 
aprovada a Funpresp.

Este novo servidor ao se apo-
sentar terá sua aposentadoria 
pública estabelecida pelos valores 
do teto do Regime Geral da Previ-
dência Social (INSS), que atual-
mente é R$ 4.673,41.

Se o funcionário quiser ter uma 
aposentadoria acima do teto do 
INSS deverá aderir à Funpresp – a 
adesão é voluntária – e contribuir 
com o fundo de previdência com 
uma alíquota a sua escolha: de 
7,5%, 8,0% ou 8,5% sobre o valor do 
salário que exceder o teto do INSS.

Existe uma medida provi-
sória aprovada em 7 de outubro 
de 2015 que transforma em au-
tomática a adesão dos novos ser-
vidores à Funpresp. Ela não foi 
sancionada pela presidência e o 
coordenador da Fasubra anuncia 
que se isso acontecer a entidade 
entrará com uma ação direta de 
inconstitucionalidade.

• Uma das características 
mais severas da Funpresp é que 
ela é um fundo de contribuição 
definida, ou seja, o servidor sabe 
quanto vai pagar, mas não sabe 
quanto vai receber. É grande a 
insegurança a que estão subme-
tidos os servidores com a insti-
tuição do fundo de previdência 
complementar, já que o valor do 
benefício dependerá dos humores 
do mercado, gerando incertezas 
quanto ao valor do benefício a 
que terão direito. O benefício a re-
ceber é então incerto, indefinido e 
completamente inseguro.

• Inexistência de regras de 
transição. Há a previsão de por-
tabilidade, mas que não assegura 

Especialistas alertam para as seguintes armadilhas: 
de maneira expressa a manu-
tenção dos direitos por parte dos 
servidores que transitarem entre 
carreiras municipais, estaduais e 
federais. A carência é de 3 anos e 
o servidor só pode levar 71,47%.

• Responsabilidade do Esta-
do será restrita ao pagamento e 
à transferência de contribuições 
à Funpresp: pela redação da lei 
de sua instituição, o Estado não 
se responsabilizará por qualquer 
problema com a Funpresp, isto é, 
o servidor poderá ficar sem nada 
e o Estado não terá nenhuma 
contrapartida. Exemplo recente 
aconteceu no Chile, onde o fundo 
nacional quebrou e o Estado teve 
que intervir para garantir a previ-

dência dos servidores, assim como 
nos fundos de previdência que in-
vestiam no Banco BVA, que sofreu 
intervenção do Banco Central por 
má gestão e corre o risco de falir.

• Não é um plano para se ter 
uma renda mensal quando se 
aposentar.

• Se houver aporte suple-
mentar – poderá resgatar 25% de 
uma só vez.

• Em caso de Licença Não 
Remunerada, o plano não permi-
te resgate, e não perderá o plano 
somente se o servidor fizer o au-
topatrocínio (parte dele e a parte 
da União).

• Não há previsão para licen-
ças maternidade ou por motivo 

de doenças: A previdência com-
plementar proposta não cobre o 
salário integral nas licenças ma-
ternidade e naquelas por motivo 
de doença, situações nas quais os 
servidores e suas famílias mais 
precisam de seus salários.

Problemas futuros
O bolo de arrecadação da Previ-

dência Social tende a diminuir com 
a migração de novos servidores 
para a Funpresp.

Há possibilidade de os atuais 
aposentados terem grande dificul-
dade para recebimento de suas apo-
sentadorias e pensões, pois do fundo 
da Previdência Social estará sempre 
saindo recursos do que entrando.

RONALDO Fasano, Leonardo Clemente, Rodrigo Mello, Esteban Crescente e Lucivaldo Alves

Fotos: Renan Silva
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DIVERSAS

Sintufrj vai a Brasília com diretor do HU por 
audiência pública e liberação de recursos
Comissão de Contas Públicas e TCU vão investigar a Ebserh por suspeita de 
discriminação ao HU, má gestão, contingenciamento orçamentário e déficit de pessoal

Na terça-feira, dia 10, o coor-
denador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis e o diretor do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho, 
Eduardo Côrtes, estarão em Brasília 
para pedir o apoio de deputados e 
senadores para realização de uma 
audiência pública no Congresso 
Nacional com o objetivo de debater 
a situação de penúria da unidade e 
apontar soluções. Outra tarefa dos 

dois e garantir que as emendas par-
lamentares já aprovadas para o HU 
sejam liberadas. 

Vinculado ao Ministério da Edu-
cação e ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), o Hospital Universitário da 
UFRJ é um dos mais importantes 
do país, referência no tratamento 
de doenças de alta complexidade e 
um centro de excelência em ensino, 
pesquisa e extensão. Mesmo assim, 

sofre com severa falta de recursos e 
de pessoal.

Discriminação 
Há algum tempo Eduardo Côrtes 

percorre os gabinetes dos parlamenta-
res em Brasília em busca de apoio para 
o hospital. Ele tem utilizado um gráfico 
sobre a distribuição de recursos para os 
hospitais universitários para provar que 
a divisão tem sido desigual, e que o HU 

está sendo penalizado. 
Com base nesta constatação, o 

diretor cobrou dos parlamentares da 
bancada do Rio de Janeiro por que 
o HU, sendo um importante centro 
de referência em saúde no país, tem 
recebido menos recursos que outras 
unidades que integram a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh).

Depois de muitas viagens, as ini-

ciativas de Eduardo Côrtes começa-
ram a dar resultados. A Comissão de 
Contas Públicas aprovou pedido de 
investigação do Tribunal de Contas 
da União sobre a suspeita de discri-
minação ao HU em função da não 
adesão à Ebserh. O TCU acatou tam-
bém pedido para investigar se proce-
dem as denúncias contra a Ebserh de 
má gestão, contingenciamento orça-
mentário e déficit de profissionais.

Prefeitura Universitária realiza I Sipat

A UFRJ conta com cerca de 9.400 servido-
res técnico-administrativos e a maioria não 
sabe como agir em situação de perigo ou de 
acidente de trabalho. Por conta disso a Pre-
feitura Universitária e o  Instituto de Estudos 
em Saúde Coletiva (Iesc) organizaram a I 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (I Sipat), de 26 a 29 de outubro. 

O evento foi aberto na segunda-feira, dia 
26, às 7h, com uma atividade recreativa e 
motivacional realizada pelo Espaço Saúde 
Sintufrj. Às 9h, teve início a primeira mesa-
-redonda, que discutiu “A política de saúde, 
segurança e meio ambiente na UFRJ”. 

UFRJ vai investir 
no meio ambiente 

Os campi da UFRJ são ricos em fauna e 
flora, sendo locais estratégicos para diversos 
tipos de pesquisa. Visando à preservação 
das diversas espécies existentes, a Prefeitura 
Universitária está elaborando um programa 
de meio ambiente que irá contemplar des-
de medidas mais simples, como a coleta de 
resíduos, até a ampliação do tratamento de 
esgoto. 

Janete Moreno, responsável pela elabo-
ração do projeto, listou o que pode ser feito 
e  chamou a atenção dos presentes  sobre 
a  necessidade de cuidar do meio ambien-
te durante a palestra “A importância da 
responsabilidade socioambiental na atual 
conjuntura”. 

Agenda Ambiental – A UFRJ pretende 

seguir a Agenda Ambiental na Adminis-
tração Pública. Desde 2001 a UFRJ recebe 
verbas para investimento em infraestrutura 
socioambiental, mas até então não havia 
nenhum tipo de fiscalização sobre o uso 
das verbas. “Esse dinheiro já era repassado, 
mas, como não se tinha controle, ninguém 
fazia nada”, disse Janete Moreno. 

Dicas de primeiros socorros
O técnico de emergência médica e in-

tegrante da Brigada de Incêndio do Centro 
de Ciências da Saúde, Fábio José Barros dos 
Santos, foi o palestrante do tema “Primeiros 
Socorros”. Ele desfez mitos e deu dicas im-
portantes de pronto atendimento:

“A grande maioria não sabe como lidar 
com certas situações. Vejamos o caso de um 
ataque epilético, por exemplo. O que fazer? 
Algumas pessoas mandam colocar coisas na 
língua, como pedaços de madeira, colheres 
ou até (sandálias) Havaianas.  

“Isso não existe, gente. Pensa: o paciente 
está passando mal e você vai tentar ajudar 
colocando diversos produtos na boca dele? 
Isso só irá piorar a situação, porque agora 
você também está sufocando o paciente”, 
ensinou.”  

Para Fábio, o princípio básico de um 
atendimento de primeiros socorros é manter 
a calma. “A calma é a prioridade, mas in-
formações mínimas fazem a diferença para 
determinar a vida e a morte de alguém (em 
risco)”, finalizou.

Terceirizados sem salário pressionam a Reitoria
Trabalhadores da empresa Venturelli, res-

ponsáveis pelos serviços de limpeza e portaria de 
várias unidades, realizaram nas duas últimas 
semanas manifestações na Reitoria reivindi-
cando o pagamento de salários e dos benefícios 
(vale-transporte e vale-refeição), que estão atra-
sados há vários meses. A Venturelli substituiu a 
Qualitécnica, que também não pagava em dia 
os  terceirizados. 

A Venturelli está desrespeitando o termo de 
ajuste de conduta (TAC) firmado com o Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), que deu a ela 
prazo até o dia 27 de outubro para quitar a dívida 
com os trabalhadores. “Há gente nossa de cama 
com depressão e sem ter o que comer. Os portei-
ros não vêm um centavo há três meses”, disse Te-
rezinha Costa, vice-presidente da Associação dos 
Trabalhadores Terceirizados da UFRJ (Attufrj).

Manifestações
A primeira manifestação foi em 28 de outu-

bro, um dia após o prazo final para o cumpri-
mento do TAC pela Venturelli. Os trabalhadores 
fecharam algumas vias do Fundão e depois ocu-
param a antessala do gabinete do reitor exigindo 
uma posição da Reitoria pela falta de pagamen-
to e pelo desrespeito da empresa à determinação 
do MPT. Eles foram recebidos pelo pró-reitor de 
Gestão e Governança, Ivan Carmo, que confir-
mou as denúncias dos terceirizados.

O termo de ajuste de conduta do MPT de-
termina a aplicação de multa de R$ 300,00/dia 
por trabalhador em caso de descumprimento 
do acordado. Ivan 
Carmo informou 
que no dia 28 de 
outubro entrou 
em contato com 
a procuradoria do 
MPT, que pediu que 
aguardasse até a 
meia-noite. E até a 
semana passada a 
Venturelli não ha-
via cumprido com 
o compromisso as-
sumido.

 Audiência pública
Segundo dirigentes da Attufrj, na audiência 

pública do dia 3 de novembro, a Venturelli infor-
mou ao MPT que havia pago aos trabalhadores 
o salário de agosto e 25% do salário de setembro. 
Mas os representantes dos terceirizados disseram 
que apenas alguns trabalhadores receberam 
“alguma coisa” e que a maioria continua sem 
receber nada. 

O procurador marcou uma nova audiência 
para o dia 10 de novembro para que a empresa 
prove que pagou os trabalhadores e para que a 
UFRJ apresente os comprovantes dos repasses dos 
recursos. Os terceirizados prometem ir em massa 
ao MPT nessa data e realizar manifestação. 

Campanha de doação 
“Temos consciência de que nem todos po-

dem doar uma cesta básica. Mas todos podem 
ajudar com um quilo de alimento. Estamos 
pedindo ajuda para aqueles que contribuíram 
e contribuem para o dia a dia da universidade 
e que hoje enfrentam dificuldades financeiras 
para custear necessidades básicas, como se ali-
mentar, pagar o aluguel e a conta de luz. Isso 
ocorre porque os terceirizados da UFRJ não têm 
seus mínimos direitos trabalhistas respeitados 
pelas empresas contratadas pela universidade”, 
fez o apelo a vice-presidente da Attufrj, Terezi-
nha Costa.

As doações devem ser entregues na sede do 
Sintufrj, na Praça da Prefeitura, ou na subsede 
do Sindicato no HU.
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NOVEMBRO AZUL

O câncer de próstata 
é uma doença silenciosa, 
com números alarman-
tes. De acordo com o Ins-
tituto Nacional do Câncer 
(Inca), a estimativa é de 
que, por ano, 69 mil novos 
casos sejam diagnostica-
dos no Brasil, um caso a 
cada 7,6 minutos, e quase 
14 mil acabam em morte. 
Mas a detecção precoce da 
doença pode aumentar as 
chances de cura em 90% 
dos casos. No entanto, 
há ainda um vilão nesta 
batalha: cerca de 87% dos 
homens afirmam que o 
preconceito atrapalha 
na realização de exames 
preventivos. 

A função do Novembro Azul, 
campanha nacional de combate 
ao câncer de próstata, é conscien-
tizar as pessoas acerca da doença, 
incentivar a prevenção e descons-
truir preconceitos em favor da 
vida, buscando levar informação 
e conscientização a todos em prol 
da saúde masculina. Neste mês 
diversos monumentos e locais 
públicos de grande visibilidade 
ganham iluminação especial.

O que é o câncer de próstata?
É o resultado de uma multipli-

cação desordenada das células da 
próstata. Quando há presença de 
câncer, a glândula endurece. Na 
fase inicial, o câncer de próstata 
não tem sintomas. Em 95% dos 
casos, eles aparecem em estágio 
avançado.

Portanto, exames preventivos 
frequentes são fundamentais para 
que a doença não seja descoberta 
em estado avançado. Homens a 
partir dos 50 anos de idade (ou 45, 
se houver casos de câncer de prós-
tata na família) devem procurar 
um urologista anualmente para 
realizar os exames preventivos.

Um desses exames é o toque 
retal. O exame é rápido e indica 
se a próstata apresenta algum tipo 
de alteração. Caso a alteração seja 
detectada, o médico pode solicitar 
outros exames para confirmar o 

Câncer de próstata mata 14 mil 
homens por ano
Câncer de próstata mata 14 mil 
homens por ano

O câncer de próstata é 
o tumor mais frequente 
no sexo masculino, 
ficando atrás apenas 
dos tumores de pele, e o 
sexto tipo mais comum 
no mundo segundo o 
Instituto Nacional do 
Câncer (Inca). A cada 
seis homens, um é 
portador da doença. 

Câncer de próstata avançado
Na fase muito avançada, o 

câncer de próstata pode provocar 
dor óssea, sintomas urinários ou, 
quando mais grave, infecção ge-
neralizada ou insuficiência renal.

Por isso, é importantíssimo 
que os homens desenvolvam o 
hábito de prestar atenção ao seu 
organismo para observar sintomas 
repentinos e alterações. Assim, 
podem procurar um médico para 
tirar dúvidas, ser orientados e 
tratados.

Tratamento
Os tratamentos do câncer de 

próstata devem ser individuali-
zados e únicos de acordo com as 
necessidades de cada paciente, 
levando-se em conta a idade, o 
estadiamento do tumor, o grau 
histológico, o tamanho da prósta-
ta, as comorbidades (existência de 
duas ou mais patologistas em um 
mesmo paciente), a expectativa 
de vida, os anseios do paciente e 
os recursos técnicos disponíveis.

Diagnóstico
O câncer de próstata pode ser 

localizado (só afetando a prós-
tata), localmente avançado ou 
avançado (o câncer já se moveu 
para além dos limites da próstata).

Tendo desconfiança em re-
lação à presença do câncer de 
próstata, o paciente deve procurar 
um urologista de confiança para 
que ele indique exames básicos 
para detectar o câncer de próstata.

De acordo com os especialis-
tas, juntamente com o histórico 
familiar, o toque retal é a forma 
mais segura de detectar anorma-
lidades. Rápido e indolor, o exame 
é parte fundamental para detectar 
o estágio da doença, assim como 
para definir o tipo de tratamento.

Outros exames, como a do-
sagem de PSA, 
a biópsia, o 
ultrassom 
transre-
tal e a 

Sintomas
Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem uma evolução silenciosa. 

Por isso, muitos homens não apresentam nenhum sintoma ou, quando 
apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata, 
também chamado de HPB.

Quando alguns sinais começam a aparecer, 95% dos tumores já estão 
em fase avançada, dificultando a cura.

Confira os sintomas que são suspeitos e merecem uma consulta ao 
médico:

 A sensação de que sua bexiga não se esvaziou completamente e 
ainda persiste a vontade de urinar.

 Dificuldade de iniciar a passagem da urina.
 Dificuldade de interromper o ato de urinar.
 Urinar em gotas ou jatos sucessivos.
 Necessidade de fazer força para manter o jato de urina.
 Necessidade premente de urinar imediatamente.
 Sensação de dor na parte baixa das costas ou na pélvis (abaixo 

dos testículos).
 Problemas em conseguir ou manter a ereção.
 Sangue na urina ou no esperma (esses são casos muito raros).
 Dor durante a passagem da urina.
 Dor quando ejacula.
 Dor nos testículos.
 Dor lombar, na bacia ou no joelho.
 Sangramento pela uretra.

cintilografia óssea, também são 
importantes exames para iden-
tificar o estágio do câncer. Sem 
tratamento adequado, o câncer de 
próstata pode se espalhar para ou-
tros órgãos do corpo (metástase).

Cada tipo de câncer tem uma 
história natural e evolução pecu-
liares. Um mesmo órgão pode ter 
vários tipos de doenças malignas, 
com distintos graus de gravidade. 
Também é distinta a evolução 
de tumores de mesma linhagem 
celular quando acometem órgãos 
diferentes.

De maneira geral, não existe 
um caso igual a outro. A idade 
do paciente, o estado geral em 
que se encontra, a extensão da 
positividade na biópsia, o tipo de 
diferenciação das células (se elas se 
parecem com a glândula original 
ou não)  são algumas das variáveis 
para análise da gravidade do caso.

Prevenção
O câncer de próstata não 

pode ser prevenido, mas há 90% 
de chances de cura quando diag-
nosticado precocemente. Assim, 
realizar exames periodicamente é 
a melhor maneira de se prevenir 
contra a doença. Sociedades mé-
dicas recomendam que homens a 
partir dos 50 anos de idade façam 
o exame de próstata anualmente, 
e acima dos 45, caso esteja inserido 
nos fatores de risco.

O ritual compreende o toque 
retal e o exame de sangue, para 
checar a dosagem do PSA. Havendo 
alguma suspeita, o paciente deve 
se submeter a biópsia de próstata. 
O toque retal é considerado indis-
pensável e não pode ser substituído 
pelo exame de sangue ou por 
qualquer outro exame, como o 
ultrassom. Somente com o resul-
tado dessa análise do tecido é que 
poderá ser fornecido o diagnóstico.

Sabe-se que uma mudança 
no estilo de vida é crucial 

para aumentar a sobre-
vida, incluindo uma 

alimentação saudá-
vel e a prática de 

atividades físicas 
no dia a dia.

diagnóstico, como o PSA (antígeno 
prostático específico), o ultrassom 
transretal e a biópsia da glândula, 
que consiste na retirada de frag-
mentos da próstata para análise. 
Só então é feito o diagnóstico.

Causas do câncer de próstata
Ainda são desconhecidas. 

Embora normalmente apareça em 
homens com mais de 65 anos de 

idade, as chances de desenvolver 
a doença aumentam em até 50% 
se já houve algum caso de câncer 
de próstata na família, como pai 
ou irmão.

Outros fatores, como o estilo 
de vida, alimentação inadequada 
à base de gordura animal e pobre 
em frutas, legumes, verduras e 
grãos, também podem interferir 
no surgimento da doença.
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“Sabemos que é preciso 
exterminar a política para que o capi-
talismo selvagem (tendencialmente, 
sempre selvagem) se mantenha. É pre-
ciso exterminar o desejo de democracia 
pelo autoritarismo efetivado na prática 
diária. Para exterminar a política, é 
preciso que o povo a odeie, e é isso o 
que o autoritarismo é e faz”, diz Márcia 
Tiburi, doutora em Filosofia, professora 
da Universidade Mackenzie e colunista da 
revista Cult, no artigo “Como conversar 
com um fascista?”.

Ela explica que o genocídio indígena, 
o massacre racista e classista contra 
jovens negros e pobres nas periferias, a 
homofobia, o feminicídio, “em poucas 
palavras, o ódio ao outro”, se estabelecem 
no âmbito do extermínio da própria po-
lítica. Mas a pauta conservadora avança 
no Congresso Nacional com propostas de 
mudanças na legislação atual sobre o 
aborto e no estatuto do desarmamento, 
impondo restrições ao conceito de fa-
mília,  criminalizando os adolescentes 
com a maioridade penal, retirando dos 
indígenas o direito à terra, entre outras 
barbáries.  

No dia 28 de outubro, o Senado Fede-
ral aprovou o texto principal do projeto 
de lei que define o que é o crime de 
terrorismo, retirando o trecho aprovado 
pelos deputados que diz que a proposta 
não se aplica a manifestações políticas, 
movimentos sociais, sindicais e religiosos 
que tenham objetivo de defender direitos, 
garantias e liberdades constitucionais, 
abrindo caminho para a criminalização 
destes movimentos. 

“Conhecido como bancada do BBB 
(boi, bíblia e bala), o grupo aliado a 
(Eduardo) Cunha (presidente da Câma-
ra) reúne deputados do agronegócio, de 
igrejas evangélicas e ligados à segurança 
pública. O Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap) estima 
que 206 dos 513 deputados federais, ou 
seja, 40% da Câmara, defendem aberta-
mente uma dessas bandeiras”, informa 
O Dia (edição de 1º de novembro). 

Segundo o jornal, a aprovação de 
propostas da bancada BBB ganhou fôlego 
nas últimas semanas, por exemplo, com 
a aprovação do projeto que praticamente 
revoga o Estatuto do Desarmamento e 
uma emenda à Constituição.

Um alerta às pessoas do bem
e que lutam por justiça social

O avanço conservador também invadiu 
as redes sociais contra o tema da redação do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no 
dia 25 de outubro: “A persistência da violência 
contra a mulher na sociedade brasileira”. 

Grupos conservadores se manifestaram 
acusando o Ministério da Educação de 
“doutrinação ideológica”, mesmo diante de 
um fato incontestável. Segundo a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República, em 2014 houve 52.957 casos 
registrados de violência contra as mulheres, 
uma média de 145 por dia. E segundo o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
em 2014, foram denunciados 50.320 casos 
de estupro. Mas o quadro pode ser bem 
mais trágico porque a estimativa, dizem 
pesquisadores, é que apenas um em cada 
10 casos seja notificado.

O feminismo já havia aparecido em 
uma questão de Ciências Humanas, no dia 
anterior, com uma frase da filósofa francesa 
Simone do Beauvoir: “Não se nasce mulher, 
torna-se mulher”.

Logo em seguida, viralizaram na in-
ternet referências à questão sobre as lutas 
das mulheres do século XX. Vários memes 
(imagem ou ideia que se espalha entre os 
usuários da rede, alcançando popularidade) 
se difundiram com a imagem de Beauvoir 
e o trocadilho: “Machistas, não passarão!”.

Porém, além de críticas irônicas ao ma-
chismo, tanto à redação, quanto à questão 
da prova, motivaram também um espetáculo 
de obscurantismo.

Violência contra mulher: doutrinação
“submarxista” na concepção de 
conservadores, machistas, ignorantes...

Segundo um dicionário conceituado, 
“obscurantismo” é uma oposição sistemáti-
ca a todo progresso intelectual e material, e 
uma atitude ou política contrária à difusão 
de transmissão de conhecimento, especial-
mente entre as massas.

“Essa frase da filósofa Simone de Beauvoir 
é apenas opinião pessoal da autora, e me 
parece que a inserção desse texto é uma 
escolha adrede, ardilosa e discrepante do 
que se tem decidido sobre o que se deve 
ensinar aos nossos jovens”, disse o deputado 
Marco Feliciano (PSC-SP) em sua página 
no Facebook, criticando um assunto (que 
ele classificou de doutrinação) que, segundo 
suas palavras, “foi vencido em todas as esfe-
ras legislativas”: a teoria de gênero. 

Segundo o parlamentar, “o Enem colo-
cou na prova um texto de uma mulher com 
problemas emocionais e psicológicos e quer 
convencer milhões de alunos a não aceitar 
sua condição natural de macho ou fêmea”.

O promotor de Justiça de Sorocaba, Jorge 
Alberto de Oliveira Marun, também postou 
em sua página: “Exame Nacional-Socialista 
da Doutrinação Sub-Marxista. Aprendam 
jovens: mulher não nasce mulher, nasce 
uma baranga francesa que não toma banho, 
não usa sutiã e não se depila. Só depois é 
pervertida pelo capitalismo opressor e se 
torna mulher que toma banho, usa sutiã 
e se depila”.

A Câmara Municipal de Campinas (SP) 
aprovou no dia 28 de outubro moção de 
repúdio ao Ministério da Educação contra 

a questão do Enem. O autor da moção, o 
vereador Campos Filho (DEM) exige que 
o MEC anule a questão por “afrontar esse 
conjunto de fundamentos jurídicos e o 
próprio Estado Democrático de Direito”. Sua 
justificativa: “Foram buscar informações 
com uma filósofa lá em mil trocentos e 
pôco (sic) para impor a nós a discussão de 
gênero. Como pode alguém ser um homem 
de manhã e mulher à noite?”, registrou o 
site da Revista Fórum.

A reação não demorou. “Beauvoir foi 
uma das maiores filósofas da modernidade 
e um clássico mundialmente conhecido. Não 
se trata de ter sido de esquerda ou direita e 
sim da importância de sua obra”, reagiu 
um internauta.

“Beauvoir foi uma intelectual im-
portante que, ao lançar O segundo sexo, 
em 1949, colocou a mulher no centro do 
debate e rompeu com uma tradição filo-
sófica que a mantinha invisível ou vista a 
partir do olhar do outro”, explicou Djamila 
Ribeiro, estudiosa da sua obra, em artigo 
na revista Carta Capital, explicando que 
o que Beauvoir quis dizer com a frase não 
é difícil entender. 

“Ao dizer que ‘não se nasce mulher, 
torna-se’, a filósofa francesa distingue entre 
a ‘construção do gênero’ e o ‘sexo dado’ e 
mostra que não seria possível atribuir às 
mulheres certos valores e comportamentos 
sociais como biologicamente determinados. 
Simples, não é? E faz todo sentido, o ser 
mulher se impõe; há uma imposição social 
de como as mulheres devem se comportar”, 
disse ela.

A discussão é necessária, como pro-
vam os índices alarmantes de violência 
contra a mulher. Mas o conservadorismo 
avança, tentando descaracterizar não 
apenas este debate, mas também com a 
sequência de pautas retrógradas no Con-
gresso, com o fomento da intolerância, 
na doutrinação sistemática pela mídia 
monopolizada formando a consciência 
de milhões, com denúncias seletivas, 
acentuando a descrença do povo no 
sistema político, buscando a restauração 
plena do neoliberalismo na economia e 
na sociedade. 

É preciso que a reação ultrapasse as 
redes sociais na guerra pela formação da 
consciência crítica da classe trabalhadora.


