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Agenda dos aposentados
. Nesta terça-feira, dia 24, os aposentados realizam reunião, às 10h, no Espaço Cultural 

do Sintufrj, para eleger seus representantes ao XI Consintufrj. 
. Confraternização – Na terça-feira, dia 31 de maio, a Coordenação e o GT- Aposentados 

e Pensionistas do Sintufrj convidam para a reunião festiva de interação social, a partir 
das 10h, no Espaço Cultural da entidade. 

Programação: almoço-dançante,  churrasco de confraternização e comemoração dos 
aniversariantes do mês. 

Última semana para eleição de delegados.
Consulte o Calendário de reuniões na página 3

Confisco às conquistas 
trabalhistas começou  

Fasubra convoca as bases para organizar reação aos golpistas do Estado brasileiro. Páginas 4, 5 e 6

Rio resiste à 
extinção do MinC

Em protesto contra a extinção 
do Ministério da Cultura (MinC) 
pelo governo ilegítimo de Michel 
Temer, integrantes dos movimentos 
sociais, sindical e estudantil ocu-
param, desde o dia 16 de maio, o 
Palácio Capanema, sede do MinC 
e da Fundação Nacional de Artes 
(Funarte), no Rio de Janeiro. 

A ocupação está sendo marcada 
por atos, como o “Abraçaço”, e por 
inúmeras intervenções artísticas. 
Atrizes como Marieta Severo e Júlia 
Lemmertz recitaram poemas de Vi-
nicius de Moraes, e cantores como 
Arnaldo Antunes, Lenine, Frejat, 
Otto e Pedro Luiz apresentaram 
números musicais. Na sexta-feira, 
20, foi anunciado show no local 
de Caetano Veloso e Erasmo Carlos. 
(Foto mostra um momento da 
ocupação)



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1160 – 23 a 29 de maio de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

ÓRGÃOS COLEGIADOS / DIVERSAS

Sintufrj reivindica eleição autônoma
Já são 27 sessões do Consuni sem a presença da representação da categoria

No dia 12 de maio, mais uma 
vez a direção do Sintufrj foi à ses-
são do Conselho Universitário pro-
testar contra a ausência da ban-
cada dos técnicos-administrativos 
em educação nos três colegiados 
superiores da UFRJ. 

O Conselho Universitário (Con-
suni), o Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG) e o Conselho de 
Ensino para Graduados e Pesquisa 
(CEPG) são as instâncias políticas 
de decisão das rotinas administra-
tivas e acadêmicas da universidade. 

Somente no Consuni, prin-
cipal órgão de deliberações da 
instituição, a categoria não par-
ticipa há 27 sessões. 

Decisão unilateral  
A categoria está impedida 

de opinar sobre as decisões im-
plantadas na universidade em 
consequência da interrupção 
do processo eleitoral para re-
novação das bancadas técnico-
-administrativas nos conselhos, 
iniciada em abril de 2015. Fo-
ram às urnas 1.800 técnicos-
-administrativos. 

O que motivou o impasse fo-
ram as denúncias não compro-
vadas de irregularidades no plei-
to levadas ao Consuni por duas 
chapas concorrentes. A eleição 
é realizada pela Reitoria, com a 
participação do Sintufrj. 

Embora por três vezes a cate-
goria deliberasse em assembleia 
pela abertura das urnas e pela 
contagem dos votos, o reitor Ro-
berto Leher decidiu anular o plei-
to, o que foi aceito pela direção do 
Sintufrj, mas com a condição de 
que fosse alterado o estatuto da 
UFRJ para garantir a autonomia 
dos trabalhadores na organiza-
ção e efetivação da eleição. 

Documento 
Na sessão do Consuni do dia 

28 de abril, o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis 
entregou documento ao reitor 
solicitando autonomia para a 

entidade realizar e conduzir o 
processo eleitoral dos técnicos-
-administrativos aos órgãos co-
legiados, a exemplo do que já 
ocorre para a formação das ban-
cadas estudantis.  

Na ocasião, Assis registrou o 
protesto do Sindicato pelo des-
respeito à Comissão Eleitoral, 
cujos integrantes somente sou-
beram da portaria de anulação 
da eleição pelas redes sociais.

Protesto 
“Estamos mais uma vez aqui 

para cobrar do Conselho Univer-
sitário nosso direito e registrar 
que já foram realizadas 27 ses-

sões deste órgão sem a presença 
dos técnicos-administrativos em 
educação”, iniciou Assis sua ma-
nifestação, no dia 12 de maio, no 
Consuni. “A direção do Sintufrj 
decidiu não recorrer da decisão 
do reitor de anular os 1.800 vo-
tos da categoria depositados nas 
urnas, porém, reivindica que os 
conselheiros pautem o debate so-
bre a mudança no estatuto para 
permitir que a categoria tenha 
autonomia para organizar seu 
processo eleitoral sem a tutela da 
Reitoria, a exemplo de como é 
realizado o processo eleitoral dos 
estudantes”, reiterou a reivindi-
cação o dirigente sindical.  

Economista dos tubarões da educação 
vai regular o ensino superior no MEC

O economista Maurício Costa 
Romão é o novo titular da Secre-
taria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior (Seres), respon-
sável pela regulação e supervisão de 
instituições de educação superior 
públicas e particulares do sistema 
federal de educação superior. 

Romão tem ligação com a Ser 
Educacional, um dos maiores gru-
pos privados de educação superior 
do país. A Ser é uma das quatro 
instituições de ensino privado com 
ações na bolsa de valores, à qual 
Romão aparece como consultor do 
Instituto de Pesquisa Maurício de 
Nassau, que faz parte do grupo. O 
fundador e sócio majoritário da Ser, 
Janguiê Diniz, preside a Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensi-
no Superior (Abmes).

Ele foi secretário de adminis-

Protesto internacional 
contra o golpe

Um expressivo protesto contra 
o golpe de Estado no Brasil, por 
parte da equipe do fi lme Aquários, 
do diretor pernambucano Kleber 
Mendonça Filho, marcou a sessão 
de gala da candidatura brasileira 
à Palma de Ouro do 69ª Festival de 
Cannes, no dia 17 de maio.

Na escadaria que levava à en-
trada do teatro, sob aplausos, a 
equipe abriu cartazes com dizeres 
como “Um golpe aconteceu no 
Brasil”, “O Brasil não é mais uma 
democracia”, “O mundo não pode 
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0218 e 3564-1919
Além destes, há muitos outros convênios fi rmados 

pelo Sintufrj com empresas (que oferecem bons des-
contos) à disposição da categoria e seus dependentes. 
Consulte a relação no site da entidade na internet, 
acessando: www.sintufrj@sintufrj.org.br,  clicando no 
“Menu hotsite” e depois no link “Convênios.

Editora UFRJ convida
A Editora UFRJ e o Instituto Villa-Lobos 

(UniRio) convidam para a mesa-redonda “A 
percussão e o ensino superior em música no 
Brasil”, que será realizada na quarta-feira, dia 
25, às 18h, na Avenida Pasteur, 436 - fundos, 
Urca (no Instituto Villa-Lobos/UniRio). Par-
ticiparão os professores José Nunes (UniRio), 
Rodolfo Cardoso (UniRio) e Oscar Bolão (Es-
cola Portátil de Música) e Marcello Teixeira 
(SME/RJ).

Nota de pesar
Com tristeza informamos o fa-

lecimento da aposentada Marlene 
Fontenelle, 70 anos, ocorrido no 
dia 19 de maio. A companheira fa-
zia parte do GT-Aposentados do Sin-
tufrj e não faltava às reuniões nas 
terças-feiras e às atividades político-
-sociais organizadas pela entidade 
de classe. Vai deixar saudades.

tração e reforma do governo de 
Pernambuco e secretário adjunto 
da Prefeitura de Recife, entre ou-
tros cargos públicos. Na academia, 
atuou como professor-visitante da 
Universidade de Illinois e em Har-
vard, ambas nos Estados Unidos, e 
na University College London, em 
Londres. É pós-doutor em econo-
mia pela Universidade de Illinois e 
também foi chefe do departamento 
de economia e coordenador de mes-
trado de economia da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).

A Seres foi criada em 17 de abril 
de 2011, absorvendo competências 
antes da Secretaria de Educação 
Superior (SESu), a qual era res-
ponsável pelas negociações com 
o movimento sindical da área da 
educação. Sobre a SESu, se deixará 
de existir ou se será indicado um 

novo secretário – o atual ainda é 
Jesualdo Pereira Farias –, o MEC 
ainda não havia se pronunciado 
até o dia 20 de maio. 

Outras funções da Seres são a 
regulação dos cursos superiores de 
graduação nas modalidades bacha-
relado, licenciatura e tecnológica e 
de cursos de pós-graduação lato 
sensu nas modalidades presencial 
e a distância, a certifi cação de en-
tidades benefi centes de assistência 
social na área de educação e a pro-
moção da qualidade do ensino.

As educadoras Maria Helena 
Guimarães de Castro e Maria Inês 
Fini, ligadas ao PSDB, vão coman-
dar, respectivamente, a secretaria 
executiva do MEC e o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pelo Enem.

Convênios Sintufrj

aceitar a ilegalidade deste gover-
no”, “54.501.118 de votos foram 
queimados!” e “Nós resistiremos”. 
Dentro do teatro, em mais um pro-
testo, o público também aplaudiu. 

O manifesto gerou grande re-
percussão na mídia internacional 
e foi capa do jornal britânico The 
Guardian. Em entrevista ao jornal 
The New York Times, o diretor do 
fi lme já havia falado sobre o impe-
achment: “O que está acontecendo 
é um golpe de Estado, mas um 
muito moderno e cínico”. 

Foto: Internet

Foto: Divulgação
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XI CONSINTUFRJ

Eleição de delegados 
até quarta-feira, 25

No dia 26 de abril, a direção 
sindical iniciou a maratona de 
reuniões nas unidades para elei-
ção dos delegados ao XI Congres-
so do Sintufrj (Consintufrj), que 
será realizado de 9 a 11 de junho, 
em Miguel Pereira, portanto, da-

23/5 - Segunda-feira
10h – Campus de Xerém (Setor de 
Administração / Setor de Pessoal).
10h – IDT / DAA/ CAE – Refeitório 
do subsolo do HUCFF.
10h30 – Faculdade de Medicina – 
Auditório Hélio Fraga.
11h – NCE – Anfi teatro Maria Ire-
ne.
14h – EBA – Auditório da sala 614.
14h – IPPUR – Auditório da sala 
614.
 
24/5 - Terça-feira
10h – Centro de Tecnologia – Salão 
Nobre.

TRABALHADORES dos Institutos de Química e Física

REUNIÃO: Decania e Manutenção, do CCS

IPPN (CCS), no auditório Walter Mors

PROFISSIONAIS da Reitoria 

FAU elege representantes

IFCS debate teses e tira delegados

qui a 20 dias. 
Desde então, foram realiza-

das até sexta-feira, dia 20, 40 reu-
niões, com a participação de re-
presentantes das três teses inscri-
tas para o congresso, e eleitos 103 
delegados efetivos e 38 suplentes.

O prazo-limite para a tirada 
de delegados é quarta-feira, dia 
25, quando deverão ocorrer as 
últimas reuniões nos setores inte-
ressados em participar deste que é 
o mais importante fórum de deli-
berações da categoria.

10h – Aposentados – Espaço Cultu-
ral do Sintufrj.
10h – Instituto de Ginecologia – 
Auditório da Ginecologia.
11h – IPUB – Auditório Henrique 
Roxo.
13h – CFCH– Auditório do 2º andar 
da Decania do CFCH.
13h – Faculdade de Educação – 
Auditório no 2º andar da Decania 
do CFCH.
13h – Instituto de Psicologia – Au-
ditório no 2º andar da Decania do 
CFCH.
13h – NEPP-DH -– Auditório no 2º 
andar da Decania do CFCH.

14h30 – PR-6 (Gabinete da Pró-
-Reitoria de Gestão e Governança / 
Superintendência de Governança / 
Superintendência de Gestão / Supe-
rintendência-Geral de Administra-
ção e Finanças) – Sala 827.
14h30 – CCJE/ Instituto de Eco-
nomia/ FACC – Estúdio TV Expe-
rimental, container em frente à 
Escola de Comunicação.

25/5 - Quarta-feira
11h – Escola de Enfermagem Anna 
Nery – Auditório 3.
11h30 – Escola de Educação Física 
e Desportos – Sala 502.

 Prefeitura Universitária: 10 
efetivos e três suplentes.

 HUCFF (DRH, CIR e DFM): 
dois efetivos.

 Instituto de Neurologia De-
olindo Couto: quatro efetivos e 
dois suplentes.

 Escola de Comunicação 
(ECO): dois efetivos e dois su-
plentes.

 Escola de Química: dois efeti-
vos.

 Instituto de Geociências: dois 
efetivos e um suplente.

 CCMN/Decania (CACG e DRE): 
três efetivos e um suplente.

 Instituto de Bioquímica Médi-
ca: dois efetivos e dois suplentes.

 CPST (CPS e DST): quatro efe-
tivos e dois suplentes.

 CAp: dois efetivos e dois su-
plentes.

 Instituto de Biologia: quatro 
efetivos e dois suplentes.

 Instituto de Microbiologia: 
três suplentes.

 Supertic/PR-6 (GSTI e STIC): 
dois efetivos e um suplente.

 Divisão de Transportes: um 
efetivo e um suplente.

 Iesc: um efetivo e um suplente.
 Campus Macaé (S. Pessoal, 

CEG e ADM): um efetivo e um 
suplente.

 HUCFF (Divisão de Enferma-
gem): quatro efetivos.

 Decania do CLA: um efetivo e 
um suplente.

 Escola de Educação Infantil: 
um efetivo.

 IPPMG: quatro efetivos.
 HUCFF (DAG): um efetivo e 

um suplente.
 Faculdade de Letras: três efe-

tivos.
 Faculdade de Odontologia: 

seis efetivos.
 FAU: um efetivo.
 Instituto de Biofísica: um efe-

tivo.
 Instituto de Matemática: dois 

efetivos e um suplente.

 Museu Nacional e Horto: seis 
efetivos.

 Faculdade de Direito: dois efe-
tivos e um suplente.

 Fórum de Ciência e Cultura: 
dois efetivos e dois suplentes.

 Escola de Serviço Social: um 
efetivo e um suplente. 

 IFCS e Instituto de História: 
quatro efetivos e dois suplentes.

 IPPN: um efetivo e um su-
plente.

 Escola de Música: dois efeti-
vos.

 Decania do CCS e Cenabio: 
cinco efetivos e dois suplentes.

 PR-4: quatro efetivos e dois 
suplentes.

 Nupem/ Macaé: um efetivo.
 Reitoria: um efetivo.
 PR1-SuperEst: dois efetivos e 

um suplente.
 HUCFF e Divisão de Engenha-

ria: dois efetivos e um suplente.
 Instituto de Química/Física: 

um efetivo e um suplente.

Estes são os locais onde a categoria 
já elegeu seus representantes:

Fotos: Renan Silva

Atenção, delegados
O pré-credenciamento de delgados ao XI Consintufrj ocorrerá nos dias 6 e 7 de junho, na sede do Sintufrj ou 

pelo e-mail secretaria@sintufrj.og.br

 

         

Calendário de reuniões desta semana
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GOVERNO GOLPISTA

Em uma semana, o capacho das 
elites brasileiras no Palácio do 
Planalto, o ilegítimo Michel Temer, 

pôs em prática os planos antipovo e anti-
nação dos mandantes do golpe contra a 
democracia disfarçado no impeachment 
fraudulento – fraudulento porque não 
houve crime. Quem ainda tem dúvidas 
sobre se houve ou não uma montagem 
de esquema golpista para retirar direitos 
dos trabalhdores e retroceder o Brasil à 
época do Estado oligárquico, organizado 
para atender aos interesses de uma mino-
ria de parasitas às custas da exploração 
e exclusão da maioria da população, 
basta consultar as primeiras páginas dos 
principais jornais do país – não podemos 
esquecer que a mídia brasileira foi cúm-
plice do golpe de Estado. 

“As elites tradicionais voltaram ao 
poder no Brasil e fazem o que querem”, 
denuncia o artigo publicado na emissora 
pública alemã Deutschlandfunk no dia 
14 de maio, em que o correspondente 
do jornal Die Zeit no Brasil, Thomas 
Fischermann comenta a composição do 
ministério recém-nomeado, assinalan-
do que “a base de poder do presidente 
interino pertence aos barões de regiões 
agrícolas, reis da motosserra do Amazo-
nas e capitães da indústria de ramos da 
economia dependentes de subvenções”. 
E conclui com a constatação: “E não 
são poucos os que são alvo de acusa-
ções de corrupção; alguns devidamente 
condenados”. 

Brasil, terra arrasada  
As medidas antipovo e antinação 

começaram a ser despejadas logo nas 
primeiras horas do governo interino. As 
notícias chegam primeiro pelas redes 
sociais, e há ainda quem ache que é 
panfletagem de esquerda. Mas aí vem 
a mídia golpista e confirma. Confira 
alguns exemplos:

• Extinção do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, responsável por 
créditos, assistência técnica, inovação, 
comercialização, direitos civis, entre 
outras políticas públicas específicas, para 
mais de cinco milhões de famílias (ou 
20 milhões de pessoas) da agricultura 
familiar e reforma agrária que produzem 
cerca de 70% dos alimentos consumidos 
pela população, além de itens agrícolas 
de exportação.

• Extinção do Ministério das Mu-
lheres, Igualdade Racial, Juventude e 
Direitos Humanos, responsável pelo de-
senvolvimento de políticas afirmativas da 
identidade histórica e social de milhões 
de brasileiros que ficaram invisibiliza-
dos e silenciados ao longo de séculos de 
opressão e dominação capitalista. 

• Extinção do Ministério da Cultura, 
responsável pela condução de políticas 

Não dá mais para esperar pelo pior
Em nota, Fasubra conclama a categoria em todo o país a se unir e resistir aos ataques a direitos

tradutoras da diversidade e da plurali-
dade cultural que singulariza o Brasil 
do mundo. 

• Nomeação para os postos do pri-
meiro escalão de homens brancos, ricos, 
todos senhores representantes exclusivos 
da burguesia agrária, comercial, indus-
trial, imobiliária e financeira e, além 
disso, implicados em corrupção – 16 
dos 24 ministros são investigados pela 
Lava-Jato e em outros crimes: o governo 
golpista é 75% Lava-Jato.

• Temer anunciou que irá acabar 
com os percentuais mínimos de aplica-
ção na saúde e na educação, e com isso 
desviar mais de R$ 200 bilhões anuais 
dos recursos destas áreas essenciais 
para transferir ao capital financeiro 
internacional na forma de juros e dívida 
indecentes.

Ele já antecipou que irá acabar com 
a obrigatoriedade constitucional de se 
gastar com a Educação, 18% da receita 
resultante de impostos.

•  Anunciou o desfinanciamento 
e o sucateamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que passará a ser um sis-
tema restrito e focado e não universal, 
deixando a imensa maioria da popula-
ção indefesa diante da privatização que 
pretende promover na saúde. Segundo 
o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
“o Estado não vai conseguir sustentar a 
universalização do atendimento médico 
prevista na Constituição de 1988”.  

“Dívida de gratidão” – O maior 
doador da campanha de Barros para 
deputado federal pelo Paraná em 2014 
(doou R$ 100 mil) foi Elon Gomes de 
Almeida, sócio do Grupo Aliança, admi-
nistradora de benefícios de saúde, segun-
do a revista Época de 17 de maio. Ainda 
segundo a publicação, recentemente 
Elon foi alvo da Operação Acrônimo da 
Polícia Federal. 

• Anunciou a eliminação de quatro 
milhões de beneficiários do Bolsa-
-Família e a redução de todos os projetos 
e políticas sociais em andamento.

• Anunciou a realização de uma 
reforma trabalhista e previdenciária que 
retira diretos históricos conquistados 
pelos trabalhadores.

O plano de governo dos golpistas 
inclui o fim de todas as indexações, 
seja para salários ou benefícios previ-
denciários. Reajustes, entre eles o do 
salário mínimo, serão negociados com 
o Congresso Nacional, e não haverá ga-
rantia de reposição da inflação. E mais: 
a flexibilização da aplicação das leis 
trabalhistas e que “convenções coletivas 
prevaleçam sobre as normais legais, 
salvo quanto aos direitos básicos”.

Também prevê idades mínimas para 
a aposentadoria: 65 anos para homens e 
60 anos para mulheres. 

• Prometeu rever demarcações de 
terras para a reforma agrária e das 
populações indígenas, para preservar a 
concentração e a especulação fundiária 
dos latifúndios.

• Anunciou a liberação dos jogos de 
azar (bingo, jogo do 
bicho, cassinos, 
pois são portos 
seguros para a 
lavagem de di-
nheiro e, além 
disso, não au-
menta a arreca-
dação tributária.

• Prometeu entregar o pré-sal e a 
Petrobras para petroleiras estrangeiras, 
e a desmantelar toda a cadeia nacional 
de gás e petróleo.

• Anunciou a realização de um 
processo selvagem de privatizações, que 
inclui Correios e até o Banco do Brasil. Aos 
jornais, Michel Temer repetiu o seu lema: 
“privatizar tudo o que é privatizável”. 

• Iniciou o ataque aos países vizinhos 
e da região que condenam o golpe de 
Estado, e prometeu abandonar o BRICS 
– reunião dos países de economia emer-
gente Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul que se apoiam mutuamente para 
fazer frente às grandes potências, princi-
palmente nas negociações comerciais –, 
além de fechar embaixadas estratégicas 
para fazer o país regredir à lógica colo-
nizada do alinhamento subordinado às 
potências estrangeiras, em especial aos 
Estados Unidos.

• O ministro das Cidades, Bruno 
Araújo (PSDB-PE), revogou portaria 
editada pelo governo Dilma Rousseff que 
autorizava a Caixa Econômica Federal 
a contratar a construção de até 11.250 
unidades habitacionais do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, que beneficiaria a 
faixa da população mais carente – com 
renda mensal bruta de até R$ 1.800. 

• Anunciou o fim da TV Brasil (pú-
blica) nos moldes do que é hoje.

 Com informações do 
colunista do site Brasil 247, 
Jeferson Miolo, integrante 
do Instituto de Debates, 
Estudos e Alternativas de 
Porto Alegre (Idea), e 
ex-coordenador executivo 
do 5º Fórum Social Mundial
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A Fasubra concla-
ma a unidade e a mobilização da 

categoria que representa, na certeza 
de que é essencial seguir na luta contra 

a retirada de direitos e contra os ataques 
aos trabalhadores. Destacam-se entre estes 

os posicionamentos contrários à lei anti-
terrorismo que pune movimentos sociais; as 

privatizações; as OSs; a reforma da Previdência, 
com o ataque em especial contra as mulheres; o 

projeto de lei que permite congelar salário de servido-
res públicos, cancelar reajustes, suspender concursos, 
estabelecer programa de demissão voluntária (PDV), 
suspender reajuste do salário mínimo; o veto à audi-
toria da dívida pública, entre tantas outras medidas.

A tarefa dos trabalhadores e trabalhadoras é de 

GOVERNO GOLPISTA

Não dá mais para esperar pelo pior
Em nota, Fasubra conclama a categoria em todo o país a se unir e resistir aos ataques a direitos

O jornal O Dia do de 26 de abril infor-
mou que a equipe que preparava as medidas 
para o governo golpista estudava proposta 
para desvincular benefícios — incluindo 

os da Previdência — dos reajustes 
concedidos ao salário mí-

nimo. “Hoje, a maior 

Corte do reajuste salarial dos aposentados

“Desemprego e renda menor 
ajudam a diminuir inflação”

Projeto muda definição 
de trabalho 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, da Câmara Federal, aprovou, no 

dia 15 de maio, proposta que define o que é trabalho 
escravo no Brasil e que altera o Código Penal (Decreto-
-Lei 3.689/41), retirando os termos “jornada exaustiva” 
e “condições degradantes de trabalho” da definição do 
crime. As mudanças, na visão da bancada ruralista, 

tentam impedir desapropriação de imóveis rurais.

parte das aposentadorias tem o aumento 
vinculado ao mínimo. A ideia é reduzir as 
despesas com esses pagamentos e evitar a 
elevação de impostos. Os conselheiros de 
Temer reconhecem que a medida é impo-
pular, porém necessária, e afirmam que o 
melhor momento para executá-la é no início 

da gestão, quando o apoio ao governo tende 
a ser maior”, diz a matéria. 

Outra proposta em estudo é a elimi-
nação das vinculações constitucionais, 
como gastos obrigatórios com saúde e 
educação, que “engessam” o Orçamento 
federal. 

Em artigo no jornal O Globo, o novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, 
que é ligado ao Itaú, defende que, para frear a inflação, é necessário desemprego 
e perda do poder de compra do brasileiro: “Mas não há almoço grátis, o combate 
à inflação requer estar disposto a abrir mão de coisas valiosas. A sociedade está 
preparada para (temporariamente) reduzir o consumo e desaquecer o mercado 
de trabalho para reduzir a inflação? (...) O mercado de trabalho aquecido tem 
gerado aumentos de salários que, repassados aos preços, têm gerado resistência à 
queda da inflação”. Ele acrescenta, ainda, que talvez seja necessário desaquecer 
temporariamente tanto o consumo quanto o mercado de trabalho, para permitir 

adequar os aumentos de salários ao crescimento da produtividade do trabalho. 

NOTA DA FASUBRA 

Mobilização e unidade dos trabalhadores 
para resistir aos ataques

construir uma alternativa que possa viabilizar 
um programa de interesse de nossa classe, 
defendendo o fim desse governo neoliberal e 
ilegítimo, e organizar a luta contra os ataques 
aos direitos sociais.

• A Fasubra buscará articulação de centrais 
sindicais em torno de uma plataforma e agenda 
comum de luta contra Temer e todas as ações 
contrárias aos interesses de nossa classe.

• A Fasubra atuará na agenda da luta 
contra o Projeto de Lei 257/2016, convocada 
pelo Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais (Fonasef), desen-
volvendo ações no Congresso em resistência 
ao PL, em conjunto com outras entidades.

• A Fasubra buscará organizar ações ar-

ticuladas com o setor municipal e estadual, 
que são os primeiros alvos desse PL.

Como parte de nosso calendário, 
destacamos os dias 13 a 15 junho, com a 
realização de reunião da Direção Nacio-
nal da Fasubra Sindical para aprofundar 
a definição de ações e de nossa política 
diante do quadro de crise política e eco-
nômica; 16 a 18 junho, com a realização 
do  II Encontro Nacional de Educação (II 
ENE), em Brasília-DF; e 19 e 20 junho, 
com a plenária nacional da Fasubra, 
onde debateremos o processo de acúmulo 
da discussão e as medidas de resistência 
diante da conjuntura, para realinhamento 
de nosso Plano de Lutas.Arte/montagem: Edinho
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GOVERNO GOLPISTA

Ministros do MEC e MP estão na Lava-Jato
Veja quem são os políticos 
com quem a Fasubra tratará as 
questões da categoria

Dos 24 nomes que integram o governo 
interino do golpista Michel Temer, sete deles 
(32%) são investigados pela Justiça ou em 
tribunais de contas, ou já foram condenados. 
Entre os membros da equipe do golpista, Hen-
rique Alves, Romero Jucá, Geddel Vieira Lima, 
Ricardo Barros, José Serra e Gilberto Kassab 
são suspeitos de crimes como improbidade 
administrativa. 

Os ministros da Educação e Cultura, 
Mendonça Filho (deputado do DEM-PE), e 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MP), Romero Jucá (senador do PMDB-RR), 
são investigados na Operação Lava-Jato. O 
senador é alvo de dois inquéritos no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). A suspeita é de 
recebimento de propina de contratos do setor 
elétrico disfarçada de doação eleitoral a seu 
filho, que disputou o cargo de vice-governador 
de Roraima em 2014. Ele também é investi-
gado no principal inquérito da Lava-Jato no 
STF, que apura formação de quadrilha no 
esquema de desvios da Petrobras. 

Mendonça Filho foi citado na 23ª fase da 
Operação Lava-Jato, por seu nome constar em 
planilhas da Construtora Noberto Odebrecht 
(que, assim como a Queiroz Galvão, foi do-
adora em sua campanha). Em 2009, um 
documento da Operação Castelo de Areia, que 
prendeu diretores da construtora Camargo 
Corrêa, citou uma contribuição de R$ 100 mil 
de uma empresa do grupo a Mendonça Filho 
durante sua campanha à prefeitura de Recife. 
Na eleição de 2008, a Cavo Serviços e Meio 
Ambiente, que pertence à Camargo Corrêa, 
doou R$ 675 mil para diversos candidatos. 
Mas não constava nenhuma doação para 
Mendonça Filho, que foi derrotado na disputa 
da prefeitura de Recife. Na época, o deputado 
respondeu que recebeu duas contribuições 
da Camargo Corrêa, que somavam R$ 300 
mil. Ele disse que as doações não foram feitas 
diretamente ao seu comitê financeiro, mas 
ao diretório nacional do DEM.

Mendonça Filho
O deputado federal Mendonça 

Filho (DEM-PE) assume o agora 
Ministério da Educação e Cultura 
– as duas áreas voltam a estar 
unidas, como ocorreu de 1953 a 
1985, e a Educação perde o status 
de pasta independente conquistado 
em 1995 (após se separar do Des-
porto). Ele é favorável à redução 
da maioridade penal. 

É um dos líderes do movimento 
pró-impeachment, e está no seu 
terceiro mandato como deputado 
federal. O pai dele, o pecuarista 
José Mendonça Bezerra, falecido 
em 2011, foi deputado federal 
por mais de 20 anos, em partidos 
como PDS e PFL. É herdeiro de 
agroindústrias, comandou a As-
sociação Avícola de Pernambuco 
(1987-1989). Ficou conhecido 
também por ser autor da PEC que 
instituiu a reeleição para cargos do 
Executivo, inclusive presidente, a 
partir de 1998. 

Foi vice-governador de Per-
nambuco na gestão de Jarbas 
Vasconcelos, entre 1999 e 2005. No 
ano seguinte, quando Vasconcelos 
foi para o Senado, assumiu o 
governo. É formado em Adminis-
tração de Empresas pela Universi-
dade Federal de Pernambuco, no 
seu estado natal, e cursou Gestão 
Pública na Escola de Governo, 
na Universidade de Harvard, nos 
Estados Unidos.

No governo de Pernambuco, 
Mendonça Filho ampliou o pro-
grama de escolas em tempo inte-
gral no Estado, atuou na expansão 
do ensino técnico, criou o projeto 
Jovem Campeão, voltado à prática 
esportiva nas escolas públicas e 
implantou ações voltadas à am-
pliação do acesso à universidade

Como deputado federal, 
propôs a ampliação do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
para estudantes de autarquias 
municipais, órgãos públicos 
com autonomia administrativa, 
e apresentou projeto de lei que 
sugere a alteração na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional para estipular em 6 
anos a idade máxima para al-
fabetização na rede pública de 
ensino. A proposta se contrapõe 
ao Pacto Nacional de Alfabeti-
zação na Idade Certa e ao Plano 
Nacional da Educação, que 
consideram o 3º ano do ensino 
fundamental – quando a criança 
tem cerca de 8 anos – como 
limite para alfabetização plena.

O que pretende – Men-
donça Filho afirma que apoiará 
a cobrança de mensalidades 
em cursos de extensão e pós-
-graduação profissional nas 
universidades públicas, caso as 
instituições assim o desejem. 
Há uma proposta de emenda 
à constitucição no Congresso 
que pretende regulamentar 
a questão. A ideia é permitir, 

oficialmente, o oferecimento de 
vagas não gratuitas para cursos 
de extensão, pós-graduação lato 
sensu e mestrado profissional.

O governo golpista sinaliza 
também com o fim da gratuidade 
na graduação e a ampliação do 
Prouni para o ensino médio, abrin-
do parcerias com escolas privadas 
que também serão responsáveis pela 
formação básica. A política de cotas 
também poderá sofrer revezes.

O novo ministro diz que sua 
gestão terá como principal foco 
a educação básica. Se isto de fato 
ocorrer, haverá uma espécie de 
rompimento com uma agenda 
voltada ao ensino superior que 
vigorou durante os governos de 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff. 

Romero Jucá
O senador pelo PMDB de 

Roraima, Romero Jucá, assumiu 
o terceiro mandato consecutivo 
em fevereiro de 2012, sendo líder 
do governo no Senado, designa-
do pelos presidentes Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma 
Rousseff (PT).

Jucá é um economista e po-
lítico pernambucano. Trabalhou 
como professor universitário, 
gerente e diretor de órgãos públi-
cos e privados. Em 1986 presidiu 
a Fundação Nacional do Índio 
(Funai). Apesar de ser Pernam-
buco, nasceu em Recife, fez sua 
carreira em Roraima, onde já foi 
governador (1988). 

Em 1992 assumiu a diretoria 
de Abastecimento da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e exerceu o cargo de 
secretário nacional de Habitação 
do governo federal. Em 1994, foi 
eleito senador pela primeira vez. 
Romero Jucá integrou os conselhos 
deliberativos de instituições como 

Suframa e Sudene. Em 2005, 
ocupou o Ministério da Previdência 
Social no governo do presidente 
Lula, mas deixou o cargo depois 
de quatro meses, acusado de 
corrupção.

É filiado ao PMDB desde 2003. 
Iniciou no MDB (1979-1980), 
passando por PMDB (1980-1990), 
PDS (1990-1993), PPR (1993-
1995), PSDB (1995-2002) e re-
tornando ao PMDB (2003). Jucá é 
o integrante da ala peemedebista 
que defendeu o desembarque do 
partido do governo Dilma neste 
ano. Ele se tornou o primeiro vice-
-presidente do partido, após uma 
articulação entre Michel Temer e a 
bancada do Senado. Após Temer se 
licenciar em abril deste ano, Jucá 
assumiu a presidência do PMDB. 
Em seu primeiro discurso como 
presidente do partido, afirmou 
que o governo da presidente Dilma 
“conseguiu fazer tudo da pior 
forma possível”.

O que pretende – No leque de 
mudanças que vai liderar, estão a 
Desvinculação de Receitas da União, 
o que desobriga a destinação da 
arrecadação de estados e munícipios 

para educação e saúde, e a reforma 
da Previdência – cujo ministério foi 
incorporado ao do Planejamento –, 
com o objetivo de alterar a idade para 
a aposentadoria. 

O novo ministro já extinguiu 
a Secretaria do Programa de Ace-
leração do Crescimento (Sepac), 
responsável pela organização do 
PAC, uma das principais vitrines 
dos governos Lula e Dilma e onde 
foram tocadas obras de infraestru-
tura bilionárias em vários setores, 
como rodovias, ferrovias, energia 
e habitação.
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Num dos momentos 
de mais grave ameaça à 
Constituição, com a insta-
lação de um governo que, 
embora interino, ameaça 
direitos conquistados, foi 
instalada, no dia 18, no 
Senado Federal, em Brasí-
lia, a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Classe 
Trabalhadora. A iniciativa 
foi da CUT, CTB e de outras 
centrais sindicais, e delas 
participam o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), 
associação de magistrados, 
movimentos sociais, entre 
outros setores organizados 
da sociedade. 

O evento reuniu mais 
de 230 parlamentares de 
diversos partidos, entre 
deputados e senadores, 
que já se prontificaram 
a integrar o grupo que 
vai monitorar e sugerir 
alterações em mais de 50 
projetos que tramitam no 
Congresso Nacional e que 
atingem direitos dos traba-
lhadores, além de propor 
novas conquistas.

PELA DEFESA DOS DIREITOS

Parlamentares, centrais sindicais e movimentos 
sociais se unem em defesa dos trabalhadores 
Organização no âmbito do Congresso Nacional irá se contrapor às propostas contra direitos trabalhistas

O Fórum conclamou a organi-
zação de servidores das três esferas 
para participar da mobilização no 
Congresso Nacional. Segundo a Fa-
subra, prosseguem as ações sindicais 
e a atuação no Parlamento. Um dos 
primeiros resultados positivos foi a 
criação, no dia 18, da Frente Mista 
Parlamentar, que também atuará 
contra os desmandos do PLP 257.

“Nossa expectativa é de uma 
mobilização forte, organizada 
pelas entidades do serviço público 
federal e centrais sindicais dentro 
do Congresso”, disse Leia Oliveira, 
coordenadora da Fasubra. Segundo 
a dirigente, há cerca de um mês os 
movimentos haviam conseguido 
negociar o desmembramento do 
projeto na parte que afetava direitos 
garantidos no último acordo das ca-

tegorias do serviço público federal. 
Assim, permaneceriam os aspectos 
que dizem respeitos aos estados e 
municípios. “Mas agora não tem 
nada garantido. Não sabemos o 
próximo passo do governo”, disse 

O coordenador da Fasubra, 
Jorge Luiz Fernandes, que partici-
pou do evento de criação da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos 
Direitos dos Trabalhadores, afir-
mou: “Esta Frente tem, dentro de 
suas preocupações, o PLP 257”. 

Greve geral
O presidente da CUT nacio-

nal, Vagner Freitas, alertou para 
a necessidade de o trabalho da 
Frente ser associado às ações nas 
ruas realizadas pelo movimento 
sindical e social. “Esse golpe só foi 

praticado para retirar direitos. Só 
com a classe trabalhadora organi-
zada e fazendo greves é que vamos 
garantir nossos direitos”, disse. Ele 
convocou a classe trabalhadora 
a “cruzar os braços”, colocando 
como meta a “construção de uma 
greve geral” em repúdio à agen-
da de retrocessos que o governo 
interino do golpista Temer vem 
trabalhando para implementar.

Segundo o assessor do Diap, 
Antônio Augusto de Queiroz, uma 
das principais ameaças diretas ao 
trabalhador é o PLC 30 (PL 4330) 
em tramitação na Câmara Federal, 
que permite a subcontratação ili-
mitada e “precariza as relações de 
trabalho de todos os trabalhadores, 
inclusive os que não são tercei-
rizados”. “Este projeto permite 

a terceirização, quarteirização e 
pejotização (obriga o trabalhador 
a constituir pessoa jurídica), ou 
seja, ao invés de se contratar um 
trabalhador, se contrata um serviço 
que será prestado por um trabalha-
dor que não terá mais férias, 13º 
salário e outros benefícios sociais”. 

Outra famigerada proposta 
é a que trata da prevalência do 
negociado sobre o legislado. Em 
outras palavras, significa dizer 
que a lei só vale se o acordo ou a 
convenção não dispuserem em 
sentido inverso. “A gente sabe que, 
quando o empregador quer, ele 
força os trabalhadores sob ameaça a 
pressionarem o sindicato a conceder 
direitos para preservar o emprego, 
em detrimento de eventuais ga-
nhos”, alerta Queiroz

PLP 257: ataque a servidores
Tramita na Câmara dos Deputados em regime de urgência o Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 257/16 que, com o pretexto de estabelecer plano de auxílio aos estados e medidas de 
estímulo ao reequilíbrio fiscal, ataca direitos dos trabalhadores e que pode afetar até acordos 
salariais feitos com entidades do serviço público nas últimas greves.

Com o governo golpista de Michel Temer e o retrocesso que seu programa “Uma ponte 
para o futuro” anuncia, a situação pode piorar muito mais. Diante desta conjuntura, o 
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasef) convocou todas 
as entidades para integrarem a mobilização em Brasília contra as armadilhas do PLP 257. 
Na avaliação do Fonasef, os riscos são, entre outros, os seguintes:

- Reforma do regime jurídico de todos os servidores públicos, ativos e inativos;
- Suspensão dos concursos públicos;
- Congelamento de salários de servidores públicos;
- Risco de não cumprimento da aplicação do reajuste, percentual de 5%, em 2016 e 2017;
- Congelamento do salário mínimo;
- Suspensão do pagamento de progressões e gratificações;
- Vedação da criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras;
- Destruição da previdência social;
- Aumento da contribuição previdenciária social para 14%;
- Fim das licenças-prêmio, sabática e os quinquênios;
- Cortes no orçamento social;
- Suspensão de aumento real para as despesas de custeio e redução, em pelo menos 10%, 

das despesas com cargos de livre provimento;
- Implementação de programas de desligamento voluntário de servidores públicos. 

Legalização do 
trabalho infantil

Um dos projetos que podem 
ser aprovados no Congresso quer a 
legalização do trabalho infantil a 
partir dos 14 anos ( PEC 18/2011), 
do deputado federal Dirceu Spe-
rafico (PR-PR).  Com aprovação 
desta PEC, mais jovens estarão 
fora dos bancos escolares (em 
2013 eram mais de três milhões 
de crianças e adolescentes entre 5 
e 17 anos que estavam no trabalho 
infantil).

Redução de 
salário e jornada

Outro projeto pretende reduzir 
a jornada de trabalho e, tam-
bém, os salários em períodos de 
crise econômica. O PL 5019, do 
deputado federal Júlio Delgado 
(PSB-MG), permite a redução, sem 
queda, no entanto, do salário de 
gerentes e diretores das empresas.

Entidades participam de lançamento da Frente

O senador Paulo Paim, presi-
dente da Comissão de Direitos Hu-
manos, presidiu o evento e chamou 
atenção para as declarações do 
ministro do Trabalho, Ronaldo No-
gueira, de que é favorável à adoção 
da terceirização das atividades-fim 
nas empresas.

Segundo o Departamento 
Intersindical de Assessoria Par-
lamentar (Diap), pelo menos 55 
projetos que ameaçam direitos 
da classe trabalhadora estão sob 
análise de deputados ou senadores. 
É a chamada pauta “antitraba-
lhador”, que poderá ser acelerada 
com o golpe. Os diversos projetos 
que tramitam, de interesse do 
empresariado articulador do 
golpe, podem entrar a qualquer 
momento em votação.

Um dos projetos mais polê-
micos rasga a CLT, estabelecendo 
que cláusulas dos acordos coletivos 
terão prevalência sobre a legisla-
ção trabalhista, possibilitando a 
derrubada de direitos históricos 
dos trabalhadores.

Estão em foco a redução do 
direito de greve e a proibição de 
greve no serviço público, descarac-
terização dos indícios do trabalho 
escravo, terceirização generalizada 
das relações de trabalho e redução 
da hora de descanso do traba-
lhador para um intervalo de 20 
minutos para sua refeição.

Mais de 50 ameaças 
em tramitação

SALA da Comissão de Direitos Humanos do Senado lotou 
com a presença de representantes dos movimentos sociais 
organizados da sociedade civil 

SENADOR Paulo Paim, dirigentes sindicais, entre os quais 
João Paulo Ribeiro, dirigente da CTB e ex da Fasubra 

Fotos: Divulgação

 

         



Desde 1830, a legislação 
brasileira não considera a 
homossexualidade como 

crime, mas até hoje a violência e 
o preconceito são pautas centrais 
do movimento LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais e Transgêneros). 
De acordo com o Relatório sobre 
Violência Homofóbica no Brasil de 
2012, da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, 
foram registradas 9.982 violações 
relacionadas à população LGBT, 
envolvendo 4.851 vítimas. 

Por isso, o dia 17 de maio – 
Dia Internacional de Combate 
à Homofobia – não é uma data 
para comemorações e, sim, de 
mobilização para reflexão dos 
princípios constitucionais de liber-
dade, igualdade, não discriminação 
e dignidade da pessoa humana, 
conforme assegura a Constituição 
de 1988. Afinal, a diversidade é 
inerente ao ser humano. 

Posição do Sintufrj
O item da pauta interna en-

tregue pela direção do Sintufrj ao 
reitor Roberto Leher reivindicando 
ações de combate ao assédio moral 
também contempla atos crimino-
sos, praticados na universidade, 
de homofobia ou qualquer outro 
tipo de discriminação. “Da mesma 
forma que atuamos no combate 
ao assédio moral, colocando à 
disposição da vítima o Jurídico 
da entidade e exigindo da Admi-
nistração Central atitudes firmes 
em defesa do assediado, também 
atuamos em defesa do trabalhador 
perseguido por discriminação de 
gênero, racial e orientação sexual”, 
garante o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis.  

    
Origem da data
Termos utilizados contra os 

homossexuais, como transviado, 
pervertido, anormal, doente, já 
tiveram suporte da medicina, com 
direito a “tratamento”, que incluía 
castração, hipnose, choques elétri-
cos e lobotomia. Porém, há 25 anos 
isto deixou de fazer sentido. Em 17 
de maio de 1990, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) retirou 
o homossexualismo do rol de 

distúrbios mentais, deixando de 
considerar essa tendência como um 
desvio e, ao mesmo tempo, abolindo 
o termo (já que, na área de saúde, 
o sufixo “ismo” caracteriza uma 
condição patológica). 

Desde então, dizer que a ho-
mossexualidade é vício, tara ou 
alguma doença a ser curada 
passou oficialmente à categoria 
de ignorância e preconceito. E, por 
isso, o dia 17 de maio foi declarado  
Dia Internacional de Combate à 
Homofobia, quando pessoas de 
todo o mundo se mobilizam para 
falar de diversidade e tolerância. No 
Brasil, somente no dia 4 de junho 
de 2010, por força de decreto da 
presidência da República, o Dia 
Nacional de Combate à Homofobia 
foi oficialmente instituído.

“O fato de tirar esta experiência 
humana da condição de doença é 
algo que ainda merece ser comemo-
rado”, afirma Benedito Medrado-
-Dantas, doutor em psicologia, que 
pesquisa sexualidade e masculini-
dade na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Para ele, 
contudo, não se pode olhar só para 
as conquistas ocorridas desde então. 
“Este é um marco importante, 
que só ocorreu pela pressão de um 
movimento forte. Porém, as pessoas 
tendem a pensar que não há mais 
problemas, que não é necessário 
discutir o assunto. O fato é que 
vivemos no Brasil um momento 
de retrocesso. Às vezes é mais fácil 
lidar com a homofobia explícita do 
que quando ela acontece de forma 
cortês”, alerta. 

“Pena de morte” 
Segundo especialistas, ainda 

há uma espécie de “pena de mor-
te” não oficial imputada a muitas 
das pessoas LGBT, que sofrem 
com a falta de amparo familiar 
e governamental e com dificul-
dades de inserção no mercado de 
trabalho. A situação dos transe-
xuais e travestis é atualmente um 
paradoxo dentro da realidade do 
movimento LGBT brasileiro, por 
ainda serem considerados porta-
dores de um “desvio” de persona-
lidade. A batalha deste segmento, 
que é visto de forma estereotipada 

e enfrenta maior rejeição do pú-
blico heteronormativo, ainda tem 
muito o que avançar. Ao contrário 
do que acontece em outros países, 
no Brasil eles precisam se declarar 
“doentes” para obter tratamento 
médico e adequação para seu 
“transtorno”. 

“Cura gay” pode 
ser desarquivado 
Tudo pode ocorrer nos 180 dias 

do governo golpista de Temer, que 
já extinguiu os ministérios das Mu-
lheres, Igualdade Racial, Direitos 
Humanos e Juventude. Inclusive 
o desarquivamento do polêmico 
Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 
234/11, de autoria do deputado João 
Campos (PSDB-GO), da bancada 
evangélica, que propõe alteração 
na Resolução 01/99, do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), proi-
bindo tratamento de reversão da 
homossexualidade. 

Esta aberração, apelidada de 
“cura gay”, foi arquivada em 2013, 
quando tramitava na Comissão de 
Seguridade e Família, por pressão 
dos movimentos sociais e sindical, 
após gerar protestos de psicólogos 
e de outros profissionais da área da 
saúde, que temiam que os pacientes, 
por pressão da família ou de setores 
religiosos, se submetessem a trata-
mentos sem base científica. Para o 
CFP, a doença é a homofobia e não 
a homossexualidade, especialmente 
nos casos que envolvem medo, re-
pulsa, violência e empobrecimento 
da vida e do comportamento social. 

      
Algumas conquistas  
No Brasil, ao contrário de outros 

países, o casamento igualitário 
não é consentido por lei, mas em 
consequência de regulamentação 
no âmbito judicial. Há poucos 
meses, a Câmara dos Deputados, 
em vias de aprovação do Estatuto 
da Família (PL 6.583/13), aprovou 
parecer que restringe prerrogativas 
às famílias tradicionais, excluindo 
os casais homoafetivos. Obra e graça 
dos mesmos parlamentares que 
insistem na “cura gay” e resistem 
à criminalização da homofobia, 
mesmo a Organização das Nações 
Unidas (ONU) registrando em rela-

tório que um LGBT é morto a cada 
21 horas em território brasileiro.

Embora não exista lei federal 
reconhecendo qualquer forma de 
união entre pessoas do mesmo sexo 
(pela Constituição, apenas lei fede-
ral pode dispor sobre direito civil, 
como casamento, família, direito 
à herança), isto não significa que 
duas pessoas capazes não possam 
firmar um contrato e estabelecer 
direitos e obrigações entre elas. 
Não havendo disposições em con-
trário à lei, tais contratos podem ser 
registrados junto a um Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos.   

Também foi um avanço o 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
por unanimidade, no dia 5 de 
maio de 2011, reconhecer a equi-
paração da união homossexual 
à heterossexual. A decisão tem 
efeito vinculante, ou seja, alcança 
toda a sociedade. 

O reconhecimento dos direitos 
previdenciários dos companheiros 
homossexuais de servidores pú-
blicos federais depende de decisão 
judicial específica, pois não há lei 
ou ordem judicial genérica que 
garanta seu reconhecimento a 
todos, independentemente de ação 
judicial. A jurisprudência, contu-
do, tem reconhecido tais direitos. 

Dia Nacional de 

Combate à Homofobia  

17 de maio
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