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A direção sindical convida as companheiras para celebrar a data nesta terça-feira, 
8, no Espaço Cultural da entidade (Cidade Universitária), quando também se realizará 
a reunião do GT-Aposentados e Pensionistas do Sintufrj. 

Dois debates estão previstos: “Maternidade e trabalho” e “A importância da par-
ticipação das mulheres no movimento sindical”. Em seguida, será servido um café 
da manhã festivo. As atividades terão início às 9h. 

Como todos os anos, durante o mês de março o Jornal do Sintufrj será lilás (cor 
do feminismo) e todas as edições trarão matérias de interesse das trabalhadoras. 

8 de março, Dia Internacional da Mulher
Estão programados três atos para esta terça-feira. Militantes do  

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e de outras entidades 
se concentrarão na Candelária, a partir das 9h, e caminharão até a 
Vale do Rio Doce, onde se manifestarão. As entidades do Fórum 8 de 
Março realizarão atividades na Central do Brasil, com início às 11h. 

Às 18h, todos os manifestantes se encontrarão na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio (Alerj) para a entrega dos prêmios a 
várias ativistas de movimentos sociais e sindicais.

Manifestações no Centro do Rio
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DOIS PONTOS
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GT-Segurança planeja seminário interno para junho
Um seminário para ampliar 

e aprofundar a discussão sobre 
todas as atividades, necessidades 
e projetos que concorrem para o 
aprimoramento da qualidade do 
trabalho na segurança interna da 
UFRJ está previsto para os dias 9 e 
10 de junho, na Praia Vermelha. A 
proposta foi um dos resultados da 
primeira reunião deste ano do GT-
-Segurança do Sintufrj, realizada 
no dia 3 de março, no Espaço Cul-
tural da entidade.

Um seminário deste porte já foi 
realizado na UFRJ há alguns anos 
e rendeu frutos importantes. Nesta 
segunda edição (cujo local e data 
ainda serão confirmados) um dos 
objetivos também é preparar a cate-
goria para o XXV Seminário Nacio-
nal de Segurança nas Instituições 
Públicas de Ensino Superior (Ipes) 
e Escolas Ipes e do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT), que 
será realizado na UFRJ, a princípio 
de 3 a 8 de outubro.

Reunião abrangente
Como informou o coordenador 

de Organização e Política Sindical do 
Sintufrj, Aluizio Nascimento, cons-

tavam da pauta do GT do Sintufrj, 
além da organização do seminário 
local e nacional, a luta por concur-
sos para cargos da área de segurança 
e os problemas da terceirização.

Foram convidados para a reu-
nião, pela direção do Sindicato, 
todos os trabalhadores que atuam 
direta ou indiretamente com se-
gurança dentro da universidade, 

como vigilantes, brigadistas de in-
cêndio, administradores de edifício, 
porteiros e recepcionistas. 

O debate contou com a pre-
sença do prefeito da UFRJ, Paulo 
Mário, do coordenador e do diretor 
Operacional da Divisão de Segu-
rança (Diseg), Robson Gonçalves 
e Edimilson Schmith, respectiva-
mente, e dos coordenadores do XXV 

Seminário Nacional, Kátia da Con-
ceição (nacional) e Juscelino Ribei-
ro e Gutemberg Alves (regionais). 

Investimentos da Prefeitura 
O prefeito da UFRJ informou 

das iniciativas para melhorar as 
condições de trabalho da Diseg. Ele 
afirmou que a prefeitura continua 
“brigando” para fazer a reforma 

e suprir outras necessidades da di-
visão. “Temos que tratar a Diseg 
como ponto-chave da universida-
de”, disse, apontando como um dos 
problemas a terceirização. Segundo 
ele, mesmo com todos os problemas 
financeiros da UFRJ, está tentando 
investir no setor, e citou alguns 
projetos, como o de ocupação do 
Fundão nos fins de semana e de 
melhoria do trânsito.

O coordenador de Administra-
ção e Finanças, Caetano Ribeiro, 
propôs a realização de um curso 
para os profissionais ligados direta 
ou indiretamente com a segurança, 
visando à formação de grupos de 
segurança, a exemplo das brigadas 
de incêndio, e de cursos de gestão de 
contrato para os vigilantes da UFRJ.

O coordenador de Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente, Saúde 
e Responsabilidade Social do CCS, 
Roberto Santos de Oliveira, falou 
da importância da constituição de 
brigadas de incêndio; da necessida-
de de mais bombeiros civis na uni-
versidade; e de um projeto dele para 
pôr mil brigadistas na universidade. 
O prefeito propôs reunião para dis-
cutir a proposta. 

REUNIÃO do GT no Espaço Cultural do Sintufrj

Trabalhadores da educação da rede estadual 
estão em greve e a Uerj para nesta segunda-feira

Desde quarta-feira, dia 2, pro-
fessores e funcionários das escolas 
estaduais e do Cefet iniciaram uma 
greve por tempo indeterminado. 
As categorias reivindicam reajuste 
salarial; contra as propostas de mu-
dança no sistema previdenciário 
dos servidores estaduais enviadas à 
Assembleia Legislativa (Alerj) em 2 
de fevereiro; retorno do calendário 
anterior de pagamento; fim do par-
celamento de salários e pagamento 
integral do 13º salário (que foi par-
celado em cinco vezes); entre outras 
reivindicações. 

Os trabalhadores da educação 
no estado estão em estado de greve 
desde o final de 2015 por conta dos 
problemas de caixa do governa-
dor Luiz Fernando Pezão, que tem 
provocado sucessivos atrasos no 
pagamento, parcelamento do 13º 
salário e mudanças no calendário 
de pagamento e na legislação previ-
denciária. Eles deixaram claro, há 
vários meses, que não iriam pagar 
por causa da crise econômica.

Além da falta de qualquer rea-
juste desde o ano passado, o proje-
to de lei enviado à Alerj por Pezão, 
que modifica a Previdência dos 
servidores, retira direitos e aumenta 
a contribuição dos aposentados e 
pensionistas para o Rioprevidência. 

Greve na Uerj  – A partir de segun-
da-feira, dia 7, os técnicos-administra-
tivos e os professores da Uerj também 
entram em greve. Eles reivindicam 
reajuste salarial e reclamam sobre o 
atraso das bolsas de estudos dos alu-
nos, a dedicação exclusiva na apo-
sentadoria, entre outros direitos traba-
lhistas. Outras reivindicações incluem 
a ampliação do restaurante univer-
sitário do campus Maracanã, bem 
como a construção de outras unida-
des em todos os campi; a construção 
da creche universitária; o passe livre 
intermunicipal e intermodal; obras 
de melhoria no Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, referência em diversas 
especialidades no país; e melhor diá-
logo com a reitoria.

Greve unificada dos servidores públicos estaduais
Lideranças sindicais de cerca 

de 30 categorias que compõem o 
Movimento Unificado dos Servi-
dores Públicos Estaduais (Muspe) 
aprovaram greve geral de advertên-
cia nos dias 16, 17 e 18 de março, 

Um local onde o trabalhador sente-se bem 
Em meio ao verde do horto desta-

ca-se a casa bege (um dos modelos de 
habitação pré-moldados sustentáveis 
construídos pela universidade), que 
foi cedida, em 2010, pelo ex-prefeito 
da UFRJ, Ivan Carmo, para abrigar a 
Seção de Saúde dos Trabalhadores da 
Prefeitura Universitária e a Comissão 
Interna de Saúde do Servidor Público 
(Cissp) – a primeira a ser eleita na 
instituição.  

A casinha bege, como é carinho-
samente identificado o local  pelos 
usuários das ações lá implementadas, 
atende, além dos servidores, estudan-
tes encaminhados pela Superinten-
dência de Políticas Estudantis (Super- 
Est). Quem coordena o espaço é a Ma-
rilurde Donato, doutora em Saúde do 
Trabalhador e especialista em depen-
dência química.

Ações oferecidas
Nas salas que compõem a casa 

bege funcionam o Serviço de Psico-

e greve geral unificada por tempo 
indeterminado a partir de 6 de abril 
pelas seguintes reivindicações:

Cumprimento constitucio-
nal do reajuste geral e anual de 
2015; retorno do calendário de 

pagamento; contra o pagamento 
parcelado e contra a Reforma Pre-
videnciária encaminhada à Alerj, 
que aumenta a contribuição pre-
videnciária dos servidores e conge-
la salários.    

logia; de Enfermagem; o Núcleo de 
Intervenções Breves em Álcool e Dro-
gas (NIB), que atende trabalhadores 
e alunos com abuso de substâncias 
psicoativas; e a Cissp. A tarefa da Seção 
é promover ações de saúde e de segu-
rança no trabalho, de acordo com a 
Coordenação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador da UFRJ (CPST).     

De acordo com a equipe de pro-
fissionais, o local é bastante conhecido 
pelos trabalhadores e estudantes. Além 
disso, o Horto da Prefeitura, onde está 
situada a casa bege, com muito verde, 
colorido das flores e pássaros cantando, 
tem tudo a ver com as ações ali desen-
volvidas voltadas para o bem-estar físi-
co e mental das pessoas que procuram 
pelos serviços oferecidos. 

A Cissp complementa o trabalho 
realizado pelos profissionais voltado 
para os trabalhadores de promoção de 
saúde e prevenção de acidentes no tra-
balho. Por esta razão a maioria deles 
compôs a primeira Cissp eleita e con-

correrão a novo mandato. São eles: 
Alzira Trindade (psicóloga), que coor-
denou a comissão; Marilurde Donato, 
Ângela Iaffe (engenheira agrônoma); 
José Carlos da Silva Dias (técnico em 
refrigeração); Sergio Oliveira Flores 
(Jardineiro); e Carlos Eduardo Ribei-
ro Fontella (engenheiro eletricista). A 
Cissp é formada por 24 membros. 

CASA bege

MANIFESTAÇÃO na Alerj, 
na quarta-feira, dia 2
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GOLPE NUNCA MAIS!

Frente Brasil Popular, 
integrada pelas centrais 
sindicais CUT e CTB, sin-

dicatos, partidos progressistas e 
movimentos sociais, convocou 
plenária-relâmpago no final 
da tarde de sexta-feira, dia 4, no 
Sindicato dos Bancários, para 
organizar no Rio de Janeiro a 
reação ao golpe midiático judi-
cial tendo como alvo Luiz Inácio 
Lula da Silva. No dia 7 haverá 
nova plenária. A expectativa da 
Frente é ampliar e massificar os 
atos programados.

A militância, indignada e 
ostentando suas bandeiras ver-
melhas, saiu da plenária em 
passeata, entoando palavras de 
ordem, pela Avenida Presidente 

Frente Brasil Popular faz passeata e programa manifestações
Vargas até a Central do Brasil: “Não 
vai ter Golpe”, o “Lula é meu amigo, 
mexeu com ele, mexeu comigo”, 
“Lula, guerreiro do povo brasileiro”. 
Estava programada para domingo, 
dia 6, manifestação em frente à 
Rede Globo. E assim continuará. 

Segundo o presidente do PT 
do Rio, Washington Quaquá, a 
reação do conjunto da Frente Brasil 
Popular e do conjunto das forças 
populares será dura. “Estamos ca-
racterizando que está caindo o véu 
de um estado de exceção que está se 
implantando no Brasil já há algum 
tempo. Esse estado de exceção é 
comandado por setores dominantes 
dos meios de comunicação, em 
especial a Rede Globo, em conluio 
com setores do Judiciário”.  

Por 10 votos a zero, o Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou na quinta-feira, dia 3, a denúncia do Ministério Público 
Federal contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), acusado de receber US$ 5 milhões 
de propina da Petrobras. Cunha agora é réu e responderá à primeira ação penal da Operação Lava Jato no Supremo. O 
deputado também figura como o primeiro presidente da Câmara réu no STF.

O país amanheceu na sexta-
-feira, dia 4, sob o impacto 
de uma situação-limite 

com a operação midiática judicial 
que teve como alvo o ex-presidente 
Lula. Antevendo as próximas elei-
ções presidenciais, a direita se ar-
ticula numa cassação preventiva, 
um impeachment antecipado, que 
busca, de quebra, enterrar recentes 
avanços democráticos.

A Polícia Federal iniciou na 
madrugada da sexta-feira, no apar-
tamento do ex-presidente Lula, em 
São Bernardo do Campo, a 24ª fase 
da Operação Lava Jato – um golpe 
midiático e judicial – envolvendo 
200 agentes e 30 auditores da Receita 
Federal. Foi determinada pela 13ª Vara 
de Curitiba, na nova fase de investiga-
ção conduzida pelo juiz Sérgio Moro. 

Embora viesse colaborando 
com as investigações e não tenha se 
recusado a depor, Lula foi levado sob 
a força de um mandado de condução 
coercitiva, usado quando alguém 
intimado se recusa a comparecer 
perante o juiz. Um constrangimento 
público, uma humilhação, com farta 
cobertura da mídia.

Os mandados de condução 
coercitiva foram expedidos contra 
mais 10 pessoas, além de 33 man-
datos de busca e apreensão a título 
de apuração de crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro.

A casa de Lula e propriedades da 
família, o Instituto Lula e dezenas de 
lugares de Atibaia, Guarujá, Diadema, 
Salvador e São Bernardo do Campo 
foram revistados. Lula foi levado para 
o aeroporto de Congonhas.

Segundo o Ministério Público 
do Paraná, a operação “visa apro-
fundar a investigação de possíveis 
crimes de corrução e lavagem de 
dinheiro oriundos de desvios da 
Petrobras”. Fala-se em evidências 
de que Lula recebeu valores do 
esquema Petrobras por meio de 

“A esquerda brasileira passa 
agora, depois do atentado que 
fizeram ao Lula, a tirar um de 
seus pés da institucionalidade. 
A esquerda se integrou demais à 
institucionalidade nos últimos anos 
fazendo apenas a luta eleitoral. Se 
eles querem luta de massa, luta de 
rua, luta direta para fora da institu-
cionalidade, eles ganharam agora. 
Vamos começar a organizar os atos 
de massa. O enfrentamento agora é 
na rua e construir uma plataforma 
de mudanças para o Brasil com 
transformações mais profundas”, 
afirmou Quaquá. 

O presidente da CUT, Marcelo 
Rodrigues, disse que o objetivo é 
mobilizar a base social e ampliar 
a Frente Brasil Popular para bar-

rar o golpe. “Nós vamos barrar o 
golpe do jeito que a gente sabe, 
que é ir para a rua”. No dia 3 a 
CUT lançou a campanha ‘Desliga 
a Globo que o Brasil Melhora’ e 
estamos vendo que a Globo é a 
mola propulsora desse golpe. E 
nós vamos pra rua. A discussão 
que queremos fazer é com a mas-
sa, aquela que melhorou de vida e 
votou no Lula e na Dilma. O que se 
quer é inviabilizar nosso projeto 
político para o país, o que tirou 
milhões de pessoas da pobreza”. 

Ronaldo Leite, presidente da 
CTB Rio, afirmou que a Frente 
Brasil Popular está formada para 
defender o projeto popular e o 
Brasil. Segundo ele, “os ataques 
a Lula foram para toda a esquer-

País sob o domínio do ódio 
reforma de um apartamento tríplex 
no Guarujá e de um sítio em Atibaia.

Marcha golpista
A ação se deu um dia após ma-

téria da revista IstoÉ ter destacado o 
conteúdo vazado da delação premiada 
(em troca da redução da pena) – mas 
não homologada pela Justiça –, de 
Delcídio do Amaral, em que teria acu-
sado o ex-presidente de ter mandado 
comprar o silêncio do ex-diretor da 
Petrobras Nestor Cerveró e de outras 
testemunhas da Lava Jato. Delcídio 
negou a reportagem e disse não 
conhecer o documento publicado. A 
deleção “vazada” envolveria ainda a 
presidente Dilma. 

A notícia foi emoldurada por larga 
cobertura do que a mídia chama de 
recessão. Com o quadro de caos já bem 
sedimentado na cabeça do público, 
o presidente do PSDB, Aécio Neves, 
derrotado nas últimas eleições, correu 
a pedir a renúncia de Dilma. 

 “Isso precisava acontecer”
Depois de depoimento à Polícia 

Federal, Lula foi liberado e seguiu 
direto para o Diretório Nacional do 
PT, de onde fez um pronunciamento 
em que mostrou que, se o golpe 
contava com sua intimidação, o 
tiro saiu pela culatra. “Só tem um 
jeito da gente levantar a cabeça: é 
a gente não ter medo”, disse ele. 

Lula discorreu sobre sua traje-
tória e os “milagres” em sua vida: 
sobreviveu à fome, conquistou o 
diploma de torneiro mecânico, 
criou o PT e chegou à presidência 
da República. “Fui o melhor de 
todos que governaram o país, provei 
que o povo humilde deste país pode 
andar de cabeça erguida”, afirmou, 
emocionado, em rede nacional.   

“Estou indignado com o que 
fizeram com minha família, compa-
nheiros do Instituto e do PT. Mas o que 
aconteceu hoje precisava acontecer 

para que o PT levantasse a cabeça. 
Porque há muito tempo estava de 
cabeça baixa. Vamos recomeçar de 
novo”, prometeu, anunciando que 
pretende retomar o mesmo ânimo 
de quando viajava de São Paulo ao 
Acre para falar com quatro pessoas. 
“Estou disposto a fazer a mesma 
coisa. Embora tenham me ofendido 
e ultrajado, se quiseram matar a 
jararaca, não bateram na cabeça, 
mas no rabo, e a jararaca está viva”, 
concluiu, sob a ovação da militância 
presente, que repetia em coro “Lula, 
guerreiro do povo brasileiro”.

Contra milhões 
de brasileiros
Como no passado, o golpe que se 

desenha não é apenas contra Lula ou 
Dilma, “mas contra os 42 milhões de 
brasileiros que ascenderam à classe 
média nos últimos 13 anos, contra 
22 milhões que deixaram a pobreza 
extrema. É contra as políticas sociais 
que praticamente eliminaram a mi-
séria no Brasil”, escreveu o sociólogo e 
assessor da liderança do PT no Senado 
Marcelo Zero, explicando que o golpe 
é contra um processo de desenvolvi-
mento que conseguiu tirar o Brasil do 
Mapa da Fome; contra a valorização 
do salário mínimo, que aumentou 
76,5% nos últimos 11 anos; contra a 
Petrobras; contra os programas que 
abriram as portas das universidades 
brasileiras para os pobres e afrodescen-
dentes; contra a esperança e pelo ódio; 
contra a democracia, contra o Brasil. 

“Querem derrubar Dilma”
Em nota, o PCdoB declarou que 

a agressão contra Lula é para ace-
lerar o golpe contra a democracia. 
Para o partido, a marcha golpista 
visa depor a presidente Dilma.

O partido convoca mobilização 
e vigília e alerta que este episódio 
demonstra que a Operação Lava Jato, 
em conluio com a grande mídia, 

se transformou em uma espécie de 
poder paralelo, formado por setores 
da Polícia Federal, do Judiciário e do 
Ministério Público: “poder paralelo 
que progressivamente agigantou-se 
impondo métodos e práticas típicas 
de um regime de exceção, claramente 
direcionados para desacreditar o 
governo, investigar e criminalizar 
apenas as forças que o sustentam, no-
tadamente o PT e a esquerda aliada”.

“Eu queria que a Polícia Federal tivesse o mesmo em-
penho que mostra ao investigar Lula para investigar FHC, 
Aécio, Cunha, Bolsonaro etc. Não sei vocês, mas para mim 
é muito estranho que Lula seja levado à força para depor 
(embora venha colaborando com as investigações) e Aécio, 
citado 4 vezes, não foi nem chamado para depor. É estranho 
que tudo seja comandado pelo juiz Sérgio Moro, cuja esposa 
é funcionária do PSDB, principal partido da oposição. Para 
mim é estranho que a mídia saiba o horário e local das ati-
vidades da Polícia Federal antes mesmo que elas ocorram. 
Também me é estranho que pedalinhos ganhem mais desta-
que no Jornal Nacional do que meia tonelada de cocaína em 
um helicóptero ou o roubo da merenda nas escolas estaduais 
em São Paulo. É mais estranho ainda que nosso país tenha 
sua maior riqueza ameaçada, o pré-sal, por um projeto do 
senador José Serra (PSDB), retirando bilhões da educação 
e da saúde. É estranho que esse tal Serra tenha funcioná-
rios fantasmas em seu gabinete, mas isso não é investigado. 
É estranho que Serra tenha recebido R$ 400 mil para sua 
campanha de uma empresa petrolífera norte-americana (a 
Chevron). É estranho que o que está acontecendo no Bra-
sil também tenha acontecido na Venezuela, no Paraguai e 
na Guatemala, nos últimos anos. Praticamente da mesma 
forma. É estranho que a NSA – órgão de espionagem dos 
EUA – estivesse espionando nossa presidenta e a nossa Pe-
trobras. É estranho que Snowden tenha relatado tudo isso 
anteriormente em seu site (o WikiLeaks) e não tenha sido 
dada a atenção devida pela mídia brasileira. É estranho que 
Snowden afirme que William Wack (apresentador do Jornal 
da Globo) e José Serra estavam a serviço do Departamento de 
Estado dos EUA. É estranho que Snowden esteja exilado em 
uma embaixada para não ser preso pelo governo dos EUA. 
É estranho que a Rede Globo faça cobertura espetacular do 
depoimento de Lula, enquanto ela mesma é alvo de inves-
tigações por sonegação de milhões de reais. É estranho que 
a emissora tenha crescido apoiando a ditadura militar. É 
realmente tudo muito estranho.”

 Cléber Custódio Duarte, professor de Sociologia e 
Filosofia da rede pública de Novo Hamburgo (RS)

da, sindicatos e os movimentos 
sociais. E isso exige uma 
resposta, que é a mobilização 
nas ruas pela preservação do 
projeto de desenvolvimento e da 
democracia. Sem retrocessos. 
A tentativa de golpe é agora, 
não nas próximas eleições. A 
direita já foi derrotada quatro 
vezes, e a única possibilidade 
de derrotar o projeto é através 
de um golpe. O monopólio da 
grande mídia está concentrado 
nas mãos de algumas poucas 
famílias que querem derrotar 
o projeto em defesa da maioria 
da população. Nossa forma de 
combater é nas ruas e na luta 
pela democratização dos meios 
de comunicação”.

“A verdade é uma só: a direita 
neoliberal tem medo de perder as 
eleições em 2018 para Lula. Esta é a 
razão verdadeira da caçada empreen-
dida pela Operação Lava Jato contra 
ele”, diz a nota, alertando: “Este ato 
de provocação da Lava Jato é também 
um estratagema dos golpistas. Se não 
houver reação à altura, com certeza 
eles irão acelerar a consumação do 
golpe”, conclui.

Elites conservadoras, com a ajuda da mídia, armam golpe, como fizeram em 1964 com o governo de João Goulart. Reação nas ruas explode Brasil afora pela defesa da legalidade        

A
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Acabar com as desigualdades de gênero continua na pauta das mulheres de luta 
Duas versões contam a história da origem do 8 de 

Março, Dia Internacional da Mulher. A mais conhecida 
é  divulgada há 150 anos: a das 129 operárias que mor-
reram em uma greve nos Estados Unidos. 

O fato teria ocorrido em 8 de março de 1857, 
quando patrões e policiais atearam fogo na fábrica 
têxtil onde mulheres estavam trancadas (inclusive 
meninas operárias) após protestarem contra a jorna-
da de trabalho de 16 horas semanais e por melhores 
salários. 

A outra versão, segundo pesquisadores, tem a ver 
com a greve iniciada no dia 23 de fevereiro de 1917, 
na Rússia, por tecelãs e costureiras de Petrogrado, a 
qual teria sido o estopim da primeira fase da Revolu-
ção Bolchevique.    

No Brasil, até 1879, as mulheres eram proibidas 
de frequentar cursos de nível superior e, durante boa 
parte do século 19, só poderiam ter educação funda-
mental. O panorama atual é bastante diferente das 
décadas passadas. As recentes discussões acerca dos 
novos papéis da mulher e do homem na sociedade 
não só representam um enorme passo para a conquis-
ta feminina, como também abrem espaço para novas 
confi gurações de identidade. 

Com o novo papel da mulher na sociedade, muda 
também a estrutura familiar. Hoje, as mulheres au-
mentaram sua participação no mercado de trabalho, 
acumularam mais anos de estudos, não dependem 
fi nanceiramente do marido e adiam casamento e 
maternidade. Mas continuam a enfrentar muitos obs-
táculos e injustiças. Encaram preconceitos e lutam 
contra as violências a que são submetidas. 

Realidade nada cor de rosa
Por mais que as mulheres tenham entrado de vez 

no mercado de trabalho e conquistado seu lugar, as 
diferenças persistem. Elas recebem remuneração, em 
média, 30% menor em relação aos homens, conforme 
a Síntese dos Indicadores Sociais, divulgada em março 
de 2007 pelo IBGE.

Além de serem responsáveis pela maternidade e 
pela ordem da casa, atualmente, no Brasil, a maioria 
das famílias é chefi ada por mulheres, que lutam dia-
riamente, dentro e fora de casa. Sua força de trabalho 
chega a 40% no país. E trabalham cada vez mais que 
os homens.

De acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), em 2014, a dupla jornada feminina 
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Mobilização pelo direito ao voto deflagrou a luta feminista
O direito de escolher os próprios governantes mo-

bilizou mulheres de todo o mundo durante boa parte 
da primeira metade do século 20. As lutadoras não 
eram vistas como cidadãs e eram subjugadas por ma-
ridos e patrões.  

No Código Eleitoral provisório (Decreto 21.076), 
de 24 de fevereiro de 1932, durante o governo de Ge-
túlio Vargas, o voto feminino no Brasil foi assegurado, 
após intensa campanha nacional pelo direito das mu-
lheres ao voto. As mulheres conquistavam, depois de 
muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de 
votar e serem eleitas para cargos no Executivo e Legis-
lativo. Fruto de uma longa luta, iniciada antes mesmo 
da Proclamação da República, o código foi aprova-
do parcialmente, por permitir somente às mulheres 
casadas, com autorização dos maridos, e às viúvas 
e solteiras que tivessem renda própria o exercício de 

um direito básico para o pleno exercício da cidadania. Em 
1934, as restrições ao voto feminino foram eliminadas do 
Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse 
um dever masculino. Em 1946, a obrigatoriedade do voto 
foi estendida às mulheres.

A Nova Zelândia foi o primeiro país a permitir o voto 
feminino, em 1893, graças ao movimento liderado por 
Kate Sheppard.

 A luta pelo voto feminino foi sempre o primeiro passo 
a ser alcançado no horizonte das feministas da era pós-
-Revolução Industrial. As “suffragettes” (sufragistas), pri-
meiras ativistas do feminismo no século 19, eram assim 
conhecidas justamente por terem iniciado um movimento 
no Reino Unido a favor da concessão, às mulheres, do di-
reito ao voto. O seu início se deu em 1897, com a fundação 
da União Nacional pelo Sufrágio Feminino por Millcent 
Fawcett, uma educadora britânica. 

O movimento das sufragistas, que inicialmente era 
pacífi co, questionava o fato de as mulheres do fi nal daque-
le século serem consideradas capazes de assumir postos de 
importância na sociedade inglesa, como, por exemplo, o 
corpo diretivo das escolas e o trabalho de educadoras em 
geral, mas serem vistas com desconfi ança como possíveis 
eleitoras. As leis do Reino Unido eram, afi nal, aplicáveis às 
mulheres, mas elas não eram consultadas ou convidadas 
a participar de seu processo de elaboração.

Ainda que obtendo um limitado sucesso em sua 
empreitada – a conversão de alguns membros do então 
embrionário Partido Trabalhista Britânico para a causa 
dos direitos das mulheres é um exemplo –, a maioria 
dos parlamentares do país acreditava que as mulheres 
eram incapazes de compreender o funcionamento do 
Parlamento britânico e, por conseguinte, não podiam 
tomar parte no processo eleitoral.

BRASIL, 1932: o voto é liberado para alguns segmentos de mulheres   

NOVA Zelândia: primeiro país a garantir o sufrágio 
feminino, em 1893, graças ao movimento liderado por 
Kate Sheppard

passou a ter cinco horas a mais por semana. De 2004 a 
2014, as mulheres mantiveram seu ritmo de trabalho fora 
de casa em 35 horas a mais. Dentro de casa a jornada che-
ga a 21h12 por semana, mais que o dobro da dos homens. 
Estes, em casa, permanecem com a mesma jornada há dez 
anos – dez horas semanais.

Segundo especialistas, o problema é cultural. A mulher 
ainda não se libertou do trabalho doméstico e há difi cul-
dade de os homens aceitarem uma ocupação que não seja 

remunerada. Além disso, o menino não é estimulado a 
ajudar nas tarefas domésticas. A menina costuma ga-
nhar vassoura, fogão, boneca para cuidar e o menino, 
bola para jogar futebol.

A desigualdade persiste mesmo entre os casais mais 
escolarizados. Entre as mulheres que têm ensino supe-
rior, a jornada é de 4h12 maior do que a dos homens. 
Entre as mulheres que têm ensino fundamental incom-
pleto, a diferença é de 4h48 em relação ao homem.
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Acabar com as desigualdades de gênero continua na pauta das mulheres de luta 
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Mobilização pelo direito ao voto deflagrou a luta feminista
O movimento feminino ganhou, então, as ruas e suas 

ativistas passaram a ser conhecidas pela sociedade em 
geral pelo (à época, ofensivo) epíteto de “sufragistas”, so-
bretudo aquelas vinculadas à União Social e Política das 
Mulheres (Women’s Social and Political Union – WSPU), 
movimento que pretendeu revelar o sexismo institucional 
na sociedade britânica, fundado por Emmeline Pankhurst. 
Após ser detida repetidas vezes com base na lei Cat and 
Mouse, por infrações triviais, inspirou membros do grupo 
a fazer greves de fome. Ao serem alimentadas à força e fi -
carem doentes, chamaram a atenção da opinião pública 
pela brutalidade do sistema legal na época e também di-
vulgaram a sua causa. Emmeline foi uma militante que 
imprimiu um estilo mais enérgico ao movimento, o qual 
culminou com situações de confronto entre sufragistas e 
policiais e, fi nalmente, com a morte de uma manifestante, 
Emily Wilding Davison, que se atirou à frente do cavalo do 

rei da Inglaterra no célebre Derby de 1913, tornando-se a 
primeira mártir do movimento.

Mesmo que o movimento pelo voto feminino na 
Inglaterra da década de 1910 tenha causado grande 
comoção, as ações de protesto empreendidas pelas su-
fragistas, contudo, apenas vieram a obter um parcial 
sucesso com a aprovação do Representation of the Pe-
ople de 1918, o qual estabeleceu o voto feminino no 
Reino Unido – em grande parte, dizem alguns histo-
riadores, motivado pela atuação do movimento das 
sufragistas na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
já que as sufragistas deixaram as ruas e assumiram 
importante papel nos esforços de guerra.

A lei britânica de 1918 deu forças às mulheres de 
diversos outros países para que buscassem seus direitos 
ao voto, que as primeiras feministas consideravam de 
importância maior que outras questões referentes à si-

Mais de 700 mil mulheres podem ser vítimas de 
violência nas universidades em 2016

Pesquisa do Instituto Avon em parceria com o Data Po-
pular revela que sete em cada dez estudantes já sofreram al-
gum tipo de violência no ambiente universitário. Trotes po-
dem ser momentos de risco e vulnerabilidade para as jovens, 
aponta estudo realizado nos meses de setembro e outubro 
de 2015, com 1.823 universitários dos cursos de graduação 
e pós-graduação. A pesquisa contou com uma fase quan-
titativa, realizada on line, e uma qualitativa, com grupos 
de discussão envolvendo universitários de ambos os sexos e 
entrevistas em profundidade com especialistas. 

Cada vez mais as mulheres ocupam os espaços aca-
dêmicos. Cerca de um milhão de alunas devem ingres-
sar nas faculdades este ano. Mas um dado alarmante 
chama a atenção: 67% das estudantes universitárias bra-
sileiras já sofreram algum tipo de violência nas facul-
dades, trotes ou em festas acadêmicas. “Este dado revela 
que se o tema não for discutido e não forem realizadas 
ações efetivas por parte da sociedade e das universidades, 
mais de 714 mil mulheres serão vítimas de violência no 
ambiente acadêmico em 2016”, explica Mafoane Odara, 
consultora de projetos do Instituto Avon.

Outro dado chocante é que 7% das universitárias 
afi rmam que foram drogadas sem seu conhecimento 
e 7% já foram forçadas a ter uma relação sexual nas 
dependências da instituição ou em festas acadêmicas. 
A pesquisa revela que 42% das estudantes entrevistadas 
já sentiram medo de sofrer algum tipo de violência no 
ambiente acadêmico. “Muitas vezes os trotes são asso-
ciados a bebidas, drogas e excessos. Para as mulheres, 
são momentos de risco, uma vez que se dizem coagidas 
a beber e participar de ‘brincadeiras’ e jogos”, pontua 
Mafoane Odara.

Em relação aos trotes, 67% dos homens e 77% das 
mulheres afi rmam que as instituições de ensino deveriam 
ter regras mais claras, incluindo regras sobre a prática de 
violência contra a mulher. A maioria também acredita que 
o que acontece nos trotes deve ser levado mais a sério, pois 
deixaram de ser apenas brincadeiras ou tradições.

A pesquisa mostra que os estudantes desconhecem as 
diversas formas de violência. Quando questionadas, ape-
nas 10% das estudantes relataram espontaneamente já te-

rem sofrido algum tipo de agressão, mas quando estimu-
ladas com uma lista de situações, 67% reconhecem que já 
foram submetidas a muitas delas. No caso dos homens, o 
número de jovens que assume já ter cometido algum ato 
de violência sobe de 2% para 37%, quando estimulados.

Para muitos jovens, o ambiente universitário é 
um local de sociabilidade e interação. Neste cenário, o 
consumo de álcool aparece como parte comum da ex-
periência universitária: quase a metade dos estudantes 
– 48% das mulheres e 45% dos homens – dizem que 
costumam ingerir bebidas alcoólicas nas dependências 
da instituição de ensino ou em festas e confraternizações 
da universidade.

A coerção não está associada somente ao momento 
da violência contra as estudantes. A pesquisa mostra que 
63% das vítimas admitem não ter reagido quando sofre-
ram a violência, muitas vezes por medo ou insegurança. 
Entre as entrevistadas, 36% afi rmaram que já deixaram 
de fazer alguma atividade por medo.

Os tipos mais comuns de violência associados a este 
espaço são: assédio sexual, coerção, violência sexual, 

violência física, desqualifi cação intelectual e agressão 
moral ou psicológica. “O estudo mostra que, infeliz-
mente, os muros da faculdade não são impermeáveis 
em relação à violência contra a mulher. Dentro do 
ambiente universitário as alunas passam constante-
mente por diversos constrangimentos, que vão desde 
a humilhação nos trotes, assédio sexual de professores 
até a desqualifi cação intelectual. Tudo isso é violência. 
É fundamental usarmos nossas forças para fomentar o 
diálogo, conscientizar a nossa sociedade e cessar esse ci-
clo de práticas”, explica Renato Meirelles, presidente do 
Instituto de Pesquisa Data Popular.

Apenas 1/5 dos universitários sabem da existência 
de grupos de combate à violência e preconceito con-
tra a mulher na sua faculdade. Entre os entrevistados, 
64% dos homens e 78% das mulheres concordam que o 
tema violência contra a mulher deveria ser incluído nas 
aulas. Eles acreditam também que a faculdade deveria 
criar meios de punir os responsáveis por cometer vio-
lência contra mulheres na instituição: 88% dos alunos e 
95% das alunas são desta opinião.

tuação feminina, justamente por acreditarem que, pelo 
voto, as mulheres seriam capazes de solucionar proble-
mas causados por leis injustas que lhes vetavam o aces-
so ao trabalho e à propriedade, por exemplo. O fi lme “As 
sufragistas” (em cartaz nos cinemas) perpassa também 
a luta pela tutela legal sobre os fi lhos. Habilitando-se ao 
sufrágio, as mulheres passariam a ser também elegíveis 
e assim, pensavam as feministas, poderiam concorrer 
de igual para igual com os homens por cargos eletivos.

Por mais que a opressão sobre as mulheres seja 
ainda uma cruel realidade, elas têm direito ao voto 
e à participação política ampla na maioria dos paí-
ses. Em países como o Kuwait, por exemplo, existem 
movimentos que reproduzem a luta das sufragistas do 
século 19, na tentativa de forçar o governo daquele 
país a mudar sua legislação eleitoral e adotar o voto 
universal em pleno século 21.
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UNA LGBT

A UNA-Carioca conseguiu que 
a direção do Sindicato dos Comer-
ciários do Rio aprovasse a inclusão 
de reserva de vagas de trabalho 
para travestis e transexuais na 
atual campanha salarial  

Em um momento crítico das 
lutas sociais, quando o país enfren-
ta uma onda conservadora de opo-
sição aos avanços conquistados, o 
movimento LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais 
e Transgênicos) ganhou recente-
mente uma nova força. 

Nos dias 16 e 17 de outubro foi 
lançada, em São Paulo, a União 
Nacional LGBT (UNA), entidade 
da sociedade civil aberta a todos 
que militam na causa e àqueles 
simpáticos ou solidários, que 
pretende ir além das tradicionais 
bandeiras do movimento e abraçar 
o compromisso com a luta política. 

Núcleos país afora
A UNA (www.facebook.com/

unalgbt/) já tem núcleos em diver-
sas regiões do país. O comerciário 
Marcello Max Pereira é presidente 
da UNA-LGBT Carioca, fundada no 
dia 31 de novembro, no Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
do Rio de Janeiro, no Bairro de 
Fátima, do qual também é diretor.

Ao lado de outro diretor da UNA-
-Carioca, Marcos Paulo Ferreira, e 
da vice-presidente da União Brasi-
leira de Estudantes Secundaristas 
do Rio de Janeiro e presidente da 
UNA Baixada Fluminense, Dayane 
Sommer, Marcello reforça o caráter 
amplo que a entidade pretender ter, 
buscando agregar movimentos que 
se dispõem ao combate de todas as 
formas de discriminação, defenden-
do direitos de homens e mulheres 
com diferentes orientações sexuais 
e identidades de gênero.

Segundo Marcello, a ideia de 
criação da UNA vem sendo gestada 
há sete anos dentro do seu partido, 
o PCdoB, mas a entidade nasceu 
suprapartidária e conta com 
militantes de diversos partidos: 
“Queremos a unidade desta galera 
para que as causas pelos direitos e 
pela criação de políticas públicas 
LGBTs tenham mais visibilidade”. 

Embora em construção, a 
UNA-Carioca já participa de fóruns 
políticos, como o Fórum Social 
Mundial 2016, e de audiências e 
atos públicos na Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) para apresentar ao novo 
secretário estadual de Assistência 
Social e Direitos Humanos, Paulo 
Melo, as pautas do movimento.

A entidade participará também 
da reunião que os movimentos so-
ciais agendaram com o secretário 
para o dia 9 de março, quando 
apresenta suas reivindicações, 
dentre elas a continuidade do 

Entidade propõe pautas conjuntas com o movimento sindical

Brasil: triste recorde 
O Dia Nacional da Visibilidade Trans foi lançado em 29 de janeiro de 2004 pelo Mi-

nistério da Saúde. A data é lembrada anualmente em especial por causa da violência e 
dos crimes brutais. “O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. 
Entre janeiro de 2008 e março de 2014 foram registradas 604 mortes no país, segundo 
pesquisa da organização não governamental (ONG) Transgender Europe (TGEU) – rede 
europeia de organizações que apoiam os direitos da população transgênero” –, informa 
o site da Comissão Regional de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia 
do Rio de Janeiro. 

Segundo Marcello, ainda nos primeiros dias de janeiro de 2016, 48 travestis e transexuais 
haviam sido assassinados em todo o Brasil. Ele próprio assim como Marcos Paulo e Dayan 
e Sommer colecionam relatos lamentáveis de episódios de exclusão, opressão, bullying e 
sofrimento por conta do preconceito.

“Quantas pessoas deixam de estudar e se formar devido ao bullying”, observa Dayane, 
concluindo que o preconceito faz com que algumas pessoas desistam do que são. “Seja por 
conta da sociedade, da mídia e para não sofrer abusos”, diz ela. 

Diante desta realidade, Marcello aponta a necessidade de união das pautas (dos movi-
mentos sociais e sindical) e também informa a pretensão de promover fóruns amplos para 
ampliação do debate sobre o tema LGBT.

Assim como a UNA LGBT Carioca, outras direções municipais da entidade estão se 
estruturando para, em breve, criar a União Estadual LGBT.  Já estão em preparação 
também as conferências municipais que apontarão delegados para as etapas estadual 
e nacional. 

Marcello explicou que a UNA não 
restringe pessoas, religião, partido. 
Agrega todos. Ele chama a atenção 
para as demandas da população 
LGBT num momento em que o 
Congresso Nacional conservador 
cassa direitos. 
Na sua opinião, partidos de esquerda 
que governam o país estão sofrendo 
uma onda de ódio: “Partidos de 
direita querem tomar o poder de 
qualquer forma. A gente acredita que 
a presidente Dilma tem um mandato 
legítimo, mas partidos de direita 
querem dar um golpe de Estado e isso 
não podemos aceitar”, frisou.
No entendimento do também diretor 
da UNA-Carioca, Marcos Paulo, todos 
os avanços sociais dos últimos anos 
afrontam a direita reacionária, 
como os projetos que possibilitam 
a pobres e negros ingressarem nas 
universidades, e o enfrentamento 
à homofobia. “Não podemos deixar 
(esse retrocesso) acontecer”, 
enfatizou, acrescentando que a mídia 
– nas mãos de oligopólios – cuida 
de consolidar a imagem de que o 
país está um caos para favorecer o 
retrocesso.

programa Rio Sem Homofobia, 
criado pelo governo estadual em 
2007 e que se tornou referência 
nacional. 

À imprensa, Melo garantiu que 
dará continuidade às políticas de 
inclusão social ao tomar posse 
no lugar de Ezequiel Teixeira, 
exonerado após dar declarações 
ofensivas à população LGBT. O 
novo secretário afirmou ter con-
seguido recursos para reabrir os 
quatro centros de assistência do 
programa Rio Sem Homofobia. 

Vagas para a população “T”
Como diretor do Sindicato dos 

Comerciários do Rio de Janeiro, 
Marcello informou que a entidade 
sindical foi sensível à necessidade 
de criação de uma pauta LGBT. 
Tanto que na última campanha 
salarial conseguiu a inclusão, na 
pauta em negociação, de uma 
cláusula social que prevê que 2% 
das contratações pelas empresas 
sejam de integrantes da popula-
ção “T” (travestis e transexuais). 
A reivindicação foi apoiada por 
unanimidade pela diretoria.

“Levamos para os trabalhado-
res (a inclusão da reivindicação na 
pauta) e eles também aprovaram 
por unanimidade. A gente aguarda 
a aprovação pelo patronal. Se con-
seguirmos emplacar (a cláusula), 
vai ser um impacto a inclusão de 
uma população que é marginali-
zada ou só encontra emprego em 
salões de beleza”, disse Marcello. 

Carta de princípios
A UNA LGBT se apresenta como instrumento de luta pela emancipação política e humana, 

com base em princípios como: 
- Enfrentar o machismo, o racismo, a lesbofobia, bifobia e transfobia em todas as suas 

formas de manifestação, particularmente as ações sistêmicas que impedem o usufruto 
pleno dos direitos de cidadania de mulheres e homens com diferentes orientações sexuais e 
identidades de gênero.

- Enfrentar toda a exploração de classe em todas as suas manifestações.
- Solidarizar-se com a luta de todos os movimentos sociais e populares que se colocam 

no campo progressista.
- Apresentação à população LGBT e à população em geral, um novo modelo de sociedade 

solidária, equânime, igualitária e livre de opressões, a sociedade socialista.

MARCELLO Max Pereira, Dayane Sommer e Marcos Paulo Ferreira
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CAPACITAÇÃO

No dia 29 de fevereiro a Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
divulgou o edital de Sub-

missão de Projetos de Capacitação 
para os Servidores da UFRJ. A UFRJ 
destinou R$ 4,5 milhões do seu 
orçamento de 2016 para a realiza-
ção de cursos de capacitação, cuja 
oferta, pelas universidades federais, 
é uma obrigatoriedade instituída 
pelo Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE). 

O Sintufrj tem cobrado da UFRJ 
o cumprimento da demanda. “A 
verba está destinada, queremos 
ação. O Sindicato e algumas 
unidades da universidade têm 
oferecido alguns cursos, mas não 
se pode substituir a instituição, 
que tem essa obrigatoriedade”, 
afirmou o coordenador-geral da 
entidade Francisco de Assis. Na 
sessão do Conselho Universitário 
de 25 de fevereiro, ele reforçou a 
cobrança. 

Ofertas de cursos 
Além das iniciativas do Sin-

tufrj, o Grupo Multiprofissional 
de Desenvolvimento de Compe-
tências (GMDC), do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), criado 
em 2012 e integrado por técnicos-
-administrativos,  elabora e propõe 
a realização contínua de cursos 
de capacitação profissional para 
todos os servidores da universidade, 
embora seu principal alvo sejam 
os trabalhadores do CCS. Para o 
edital, eles apresentaram várias 
propostas de cursos. (veja box)  

Roberto Santos, gestor de re-
cursos humanos e coordenador de 
Projetos Especiais do CCS, explica 
que a formação e trabalho do 
grupo foi importante para mostrar 
para a PR-4 as necessidades de 
capacitação do CCS. “A alta ad-
ministração tem de estar presente 
para motivar as pessoas e fazê-las 
entender que essas ações são para 
todo mundo. Por isso precisamos 
da parceria da PR-4, que não tem 
ciência das especificidades de 
capacitação de cada centro, assim 
como não tem estrutura suficiente, 
como pessoal e local definido. A 
PR-4 não dispõe de salas de aula 
para atender à demanda de capa-
citação, e o CCS acabou fornecendo 
as salas de aula. Damos parabéns 
também à iniciativa do Sintufrj em 
oferecer cursos de capacitação e de 
formação”, acrescentou Santos.

Iniciativas da PR-4
Este ano, a PR-4 está fazendo 

um levantamento das necessidades 
de capacitação das unidades e 

PR-4 lança edital para apresentação de projetos
Paralelamente, levanta as necessidades de capacitação das unidades e da categoria, e conversa com as 
pró-reitorias afins sobre a reivindicação do Sintufrj de vagas para os cursos de graduação e pós-graduação  

O Grupo Multiprofissional 
de Desenvolvimento de Com-
petências (GMDC) desenvolve 
ações voluntárias educativas 
e de capacitação. Em 2013, o 
grupo idealizou e organizou 
um curso de combate a incên-
dios, ministrado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do 
Rio, que deu origem à primeira 
turma de brigadistas do CCS. 
O segundo curso, em 2014, 

instituição e de seus profissionais. 
“Além dos nossos tradicionais cur-
sos, iniciamos esse levantamento 

dos técnicos-administrativos em 
educação. O objetivo da iniciativa 
é atender à real necessidade da 

GMDC se preocupa com a especialização profissional

IVANEIDE Grizente (PR-4)

ROBERTO Santos (GMDC)

Fotos: Renan Silva
para poder oferecer cursos voltados 
para as especificidades das áreas de 
atuação na universidade. Só quem 
sabe destas demandas são as pes-
soas que estão nas unidades e nos 
seus locais de trabalho”, observa 
a coordenadora de Políticas de 
Pessoal da PR-4, Ivaneide Grizente. 
Ela espera finalizar o trabalho o 
mais rápido possível.

Quanto à reivindicação do 
Sintufrj relacionada à qualifi-
cação – oferecimento de cursos 
de graduação e de pós-graduação 
para a categoria –, Ivaneide 
informou que a PR-4 está con-
versando com as pró-reitorias 
envolvidas. Ela tem sentido boa 
vontade no aprofundamento do 
debate, cujo objetivo é desenvol-
ver mecanismos que atendam à 
necessidade de qualificação da 
categoria. E está otimista: 

“Hoje há uma sensibilidade 
(em relação à reivindicação). 
Antigamente recebíamos não 
como resposta. Pretendemos 
fazer reunião conjunta entre as 
três Pró-Reitorias, de Pessoal, 

Graduação e Pós-Graduação, 
para debater o tema. Não temos 
autonomia para levar isso so-
zinhos. Já temos uma reunião 
marcada com o pró-reitor de 
Pós-Graduação, Eduardo Naza-
ré, que tem se colocado favorável 
à reivindicação.” 

Ivaneide Grizente lamen-
tou que o pleito esteja parado 
nos Conselhos de Graduação e 
Pós-Graduação: “Infelizmente 
estamos sem representação para 
levar o debate adiante nesses 
conselhos”. 

Ela informou, também, que 
a tentativa com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) para 
instituir o Curso em Gestão 
Pública para o pessoal técnico-
-administrativo da UFRJ foi 
frustrada, mas que a instituição 
não vai desistir: “Justificaram 
que não cumpríamos os re-
quisitos, mas vamos continuar 
tentando até conseguir. Vamos 
refazer o projeto e apresentá-lo 
novamente”.  

realizado em parceria com o Ins-
tituto de Biofísica, focou primeiros 
socorros e formou 64 brigadistas, 
consolidando a Brigada de Incên-
dio Voluntária do CCS.

Hoje o grupo organiza cursos 
voltados para as especificidades do 
CCS e para as necessidades técnicas 
de seus profissionais. Os cursos são 
presencias, por meio do sistema de 
educação a distância (EAD). Todos 
os instrutores – Hércules Souza, 

Eduardo Matos, Beatriz Queiroz, 
Cássia de Deus, Joana D’Arc Trindade 
e Marianna Moraes – são técnicos-
-administrativos e o apoio adminis-
trativo é dado pela Decania do CCS. 

Os cursos são bem específicos. 
Os de Espectrometria de Massas (li-
dar com equipamento que cuida de 
análises quantitativas e qualitativas 
de amostras) e Citometria de Fluxo 
(medições celulares) são de alta 
tecnologia e realizados em equipa-
mentos existentes somente na UFRJ. 
Seu custo é altíssimo no mercado. 
São cursos técnicos importantes na 
área da pesquisa, por isso atingiram 
um público que não tinha sido 
contemplado com capacitação, que 
foram os professores. Ultrapassaram 
50% de inscrições. 

“É um dado que mostra que 
a nossa iniciativa foi muito bem-
-sucedida”, atesta Roberto Santos, “e 
a nossa expectativa é que os cursos 
sejam ofertados pela PR-4 para toda 
a universidade.”  

“O professor aprendendo com 
técnico”, observa Lucas Pinho, técnico 
em Química do Instituto de Biofísica.  

“A parceria com a PR-4 é funda-
mental, pois é a única forma legal 
para remunerar os servidores/ instru-
tores. Em 2014, submetemos nossos 
cursos ao edital, e todos eles foram 
aceitos”, informa Roberto Santos. 

Com 66 biotérios, o CCS 
precisa de gente especializada 
para com os animais, e o grupo 
montou o curso Bioterismo, em 
parceria com o Comitê de Ética 
no Uso de Animais do CCS. Outro 
altamente necessário é o de Boas 
Práticas de Laboratório e Segu-
rança Química, vide os acidentes 
que estão fadados a acontecer. 
Os cursos Direito Administrativo 
para Servidor Público e Uso Ético 
da Informação e Propriedade In-
telectual também são propostos 
pelo CCS.

No edital deste ano o grupo 
pretende ainda apresentar 
novos cursos. São eles: Micros-
copia, Sequenciamento de DNA 
(Sanger S/A), Sequenciamento 
de DNA (Next Generation), 
Técnicas Cromatográficas, 
Emergência com Produtos 
Perigosos, ISO IEC 17.025 
(certificação de qualidade para 
equipamentos de laboratório) e 
Bioinformática. 

Para finalizar, o coordena-
dor de Projetos Especiais do CCS 
afirma que o grupo não faz e 
não tem a pretensão de substi-
tuir o papel da PR-4: “Para não 
haver conflito, queremos deixar 
claro que fazemos um trabalho 
complementar e de parceria”.

 

         



CONCURSADOS 

O auditório do Centro Cul-
tural Horácio Macedo, o 
Roxinho, sediou, no dia 3, a 

cerimônia de posse e acolhimento 
de 156 técnicos-administrativos 
em educação. A maioria dos 
recém-concursados estava acom-
panhada de familiares e amigos. 
Eles foram saudados pelo reitor 
Roberto Leher, pela pró-reitora 
de Pessoal, Regina Dantas, e pelo 
Sintufrj. 

A pró-reitora de Pessoal in-
formou que entre os 156 recém-
-concursados do edital 390, de 
2014, e alguns do edital 70, de 
2013, a maioria era constituída por 
assistentes em administração (60); 
auxiliares de administração para 
as bibliotecas (26); para atividades 
de divulgação científica (10); e 
auxiliares de enfermagem (35). 

Unidades 
contempladas
Dentre os 156 profissionais 

recém-ingressos na UFRJ, 20 
foram destinados ao Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF): cinco assistentes 
em administração e 15 auxiliares 
de enfermagem; para o Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG): 10 auxiliares 
de enfermagem e um técnico 
em farmácia; e 26 auxiliares em 
administração de biblioteca para 
o Sistema de Bibliotecas e Infor-
mações (Sibi). Para o campus 
UFRJ-Macaé, foram 18 profissio-
nais, entre assistentes, técnicos 
em laboratório e auxiliares de 
enfermagem.

A pró-reitora Regina Dantas 
ressaltou que a universidade 
vive um momento singular de 
reformulação de ideias: “Me 
refiro ao governo compartilha-
do pela atual Reitoria. A PR-4 
é o coração da universidade e 
vocês vão perceber que estamos 
tratando de afetividade, de amor, 

Novos técnicos-administrativos em educação  
assumem seus postos de trabalho na UFRJ

de felicidade no nosso dia a dia, 
porque passamos a maior parte 
do tempo aqui dentro da UFRJ”.

Em seguida houve a apresenta-
ção de atividades, seções e projetos, 

D a n i e l 
Vasconce los 
de Mello, 39 
anos, formado 
em Direito pela 
UFRJ, ingres-

sou como assistente em adminis-
tração e vai trabalhar no Nupen, 
em Macaé. “Espero contribuir. 
Tenho interesse em me sindica-
lizar e participar, sim. A única 
dificuldade é a administração do 
tempo. O salário é bem destoante 
do de outros órgãos federais e 
de outros Poderes. Temos que 
lutar para haver um mínimo de 
equiparação”, disse. 

Eric Mou-
ra, 27 anos, 
e n g e n h e i r o 
de produção 
formado pelo 
Cefet em 2014, 
vai para a PR-

3. “Foi um dos primeiros concur-
sos que fiz. Gostei das atribuições. 
Minhas expectativas dependem 
muito de como eu vou me inteirar 

Dirigentes do Sintufrj, perfila-
dos na entrada do Roxinho, davam 
as boas-vindas aos novos servidores 
e entregavam um kit contendo um 
folder com o resumo da história da 
entidade e das lutas e conquistas da 
categoria; os serviços oferecidos aos 
sindicalizados e seus dependentes; 
telefones e endereços da sede e 
subsedes. A tarefa foi cumprida 

como a organização anual do Semi-
nário de Integração dos Técnicos-Ad-
ministrativos em Educação (Sintae), 
quando a categoria pôde apresentar 
sua produção; a constituição da Co-

missão Interna de Saúde do Servidor 
Público (Cissp); e os programas da 
Coordenação de Políticas de Saúde 
do Trabalhador (CPST).

“Esta é uma instituição complexa 

Sintufrj se apresenta 
pelos coordenadores Francisco de 
Assis, Luciano da Cunha, Rafael 
Coletto, Milton Madeira, Nivaldo 
Holmes, Marly Rodrigues e Esteban 
Crescente. 

Na saudação aos novos com-
panheiros, o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis 
explicou como funciona a car-
reira da categoria. Ele ressaltou 

principalmente que, se o servidor 
tem educação formal além do que 
é exigido pelo cargo, isso pode 
resultar em aumentos substantivos 
(em alguns casos até em 75%) em 
função do incentivo à qualificação, 
conquistado “com muita greve e 
luta nas ruas para alcançar essas 
vitórias”, afirmou. 

Ele informou também da luta 
atual pela racionalização de car-
gos, em especial pela equiparação 
salarial entre assistentes e auxilia-

res de enfermagem e administrati-
vos: “Precisamos de força e pressão 
para avançar nesta luta”, apontou. 
E reafirmou reivindicações da pau-
ta em negociação com a Reitoria, 
como vagas na graduação e na 
pós-graduação para qualificação. 
“Está em processo de negociação 
e esperamos que avance”, disse. 
Assis aproveitou a oportunidade 
para convocar todos a engrossar 
a luta contra a cessão do Hospital 
Universitário à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh). 
E concluiu com a chamada his-
tórica do movimento sindical: “A 
luta continua”, companheiros”. 

O coordenador de Comuni-
cação Sindical do Sintufrj Rafael 
Coletto disse que aquele era um 
dia feliz para os que batalharam 
para passar no concurso para a 
UFRJ. “É muito bom trabalhar 
na UFRJ. E precisamos entender a 
nossa força, porque, por mais que 
a universidade se renove, seu esta-
tuto remonta à ditadura militar. Os 
10 mil técnicos-administrativos da 
instituição podem mover muitas 
coisas”, destacou, explicando que 
a desigualdade do percentual de 
representação da categoria nos 
órgãos colegiados superiores da 
instituição e nos processos eleito-
rais para as direções das unidades 
e para a Administração Central (o 
voto do docente tem peso maior) 
deve ser revertida.  

Coletto lembrou que, embora 
os próximos reajustes (5% em 
agosto e 5,5% em janeiro) sejam 
pequenos, sem a recente greve 
sequer existiriam. “Somente 
juntos podemos conquistar mais 
vitórias”, acrescentou.

que precisa ter, de fato, o protagonismo 
de seus servidores. E por isso sempre 
entendemos e valorizamos a partici-
pação de nossos servidores na luta por 
uma carreira compatível com nossas 
atribuições públicas”, disse o reitor.

“Não hesitem em 
ser protagonistas”
Roberto Leher exortou os pre-

sentes a compartilhar o processo 
de construção da universidade 
como instituição pública necessá-
ria ao povo e pediu que os novos 
servidores não deixem de externar 
suas percepções sobre o processo 
de trabalho: “Não hesitem em ser 
protagonistas. Nós somos servidores 
da nação para que esta instituição 
cumpra suas funções públicas”, 
disse, pedindo “engajamento mo-
tivado e apaixonado”. E propôs em 
tom de convocação: “Não hesitem 
em buscar condições para que o 
trabalho seja pleno de sentido para 
a vida de vocês. De tal forma que, 
quando estiverem em companhia 
dos companheiros, filhos, amigos, 
possam falar de maneira  entusias-
mada. Não hesitem em buscar a 
felicidade no trabalho. Lutem por 
isso. Reivindiquem, se organizem”. 

Colegas esperançosos
no local em que for lotado, e da 
expectativa de meu futuro salarial 
e profissional. Estou pensando em 
me sindicalizar”. 

Guilherme 
Vieira, 27 anos, 
formado em 
Geografia pela 
UFRJ, vai tra-
balhar como 
assistente em 

administração no CCJE. “Estou 
muito feliz porque foi uma batalha 
de três anos. O objetivo básico é 
buscar estabilidade numa institui-
ção que conheço, séria, e que vai 
me oferecer condições de trabalho. 
Não é o melhor salário, mas um 
ponto de partida, uma vez que a 
universidade incentiva o cresci-
mento e a qualificação. Pretendo 
me sindicalizar”, antecipou.

Caro l ina 
Pere i ra ,  28 
anos, forma-
da em Histó-
ria pela UFRJ, 
trabalhará no 

Museu Nacional como assistente 
administrativa para divulgação 
cultural e comemorou sua con-
quista: “Estou feliz. Já conhecia 
a universidade como aluna, e 
quando apareceu esse cargo que 
tem a ver com minha carreira 
fiquei interessada. Agora preten-
do conhecer o Sindicato e tentar 
participar, sim”. 

Patrícia 
Magalhães, 
24 anos, for-
m a d a  e m 
F a r m á c i a 
pela UFRJ, as-
sumiu como 

assistente administrativa no 
HUCFF. “Estou muito feliz. Busco 
estabilidade financeira. A UFRJ 
sempre foi uma casa que me aco-
lheu e acredito que eu possa com 
meu conhecimento ajudar. Sei 
das dificuldades, especialmente 
no hospital, e vou estar na luta, 
com certeza. Pretendo conhecer 
melhor o Sindicato, pois estou 
aqui para somar”, afirmou. 

Fotos: Renan Silva

COORDENADORES sindicais Francisco, Rafael e Esteban Crescente entregam os kits do Sintufrj aos recém-ingressos
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