
A diretoria do Sintufrj 
lança a campanha “Au-
tonomia & Paridade Já! 
– por uma UFRJ mais 
democrática” com dois 
objetivos: mobilizar a 
categoria pela conquis-
ta de seus direitos na 
universidade e sinalizar 
para a Reitoria que não 
dará trégua até a reali-
zação autônoma da elei-
ção para representantes 
técnico-administrativos 
aos órgãos superiores da 
instituição. 

A radicalização da 
mobilização será na me-
dida exata do descaso da 
Reitoria para essa e to-
das as demais demandas 
da categoria. A primeira 
ação ocorrerá no dia 7, 
com a assembleia-ato, 
às 9h, no hall da Reito-
ria, seguida de manifes-
tação no Consuni. Páginas 
4 e 5   

Fora, Temer!
Plenária da Fasubra aprova Fora, Temer! e paralisação nacional 

no dia 6 de julho em defesa da educação, saúde e Previdência, pelo 
cumprimento do acordo de greve e contra o PL 257. Página 3 

Abraço ao CT
Ato conjunto da Adufrj, Sintufrj e estudantes “Vamos dar as mãos”, 

em defesa da educação, ciência e tecnologia, mobilizou a comunidade 
universitária na quarta-feira, dia 22. Página 7

Esta edição do Jornal do Sintufrj traz as cores do arco-íris, que 
simbolizam a luta contra a homofobia, para marcar que na terça-feira, 
dia 28, é o Dia Mundial do Orgulho LGBTTI. Página 8     

Dia do Orgulho
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DOIS PONTOS

Repúdio aos ataques aos guaranis-kaiowá
Para denunciar a situação de 

abandono e de injustiças impostas 
ao povo Guarani-kaiowá, no Mato 
Grosso do Sul (MS), estudantes e 
professores da UFRJ, com faixas e 
cartazes, caminharam do Centro de 
Ciências Matemáticas e da Nature-
za (CCMN) até o bloco H do Centro 
de Tecnologia (CT), na quarta-fei-
ra, 22, para se juntar ao ato unifi-
cado “Vamos dar as mãos”.  

Os estudantes, que cursam as 
disciplinas Oficina Didática de 
Geografia Humana e Prática de 
Ensino de Geografia, estiveram na 
região de Dourados, entre os dias 9 
e 13 de junho, para conhecer ex-
periências de educação indígena e 
do campo. Lá, constataram a situ-
ação precária dos indígenas, tanto 
nas reservas demarcadas pelo Es-
tado quanto nos acampamentos. 

Eles denunciaram que no dia 
14 de junho uma ação organizada  
por fazendeiros contra famílias no 
acampamento indígena Tey Jusu, 

Direito da Terra 
na Unifesspa

Num esforço coletivo das orga-
nizações que compõem a Via Cam-
pesina no estado do Pará em con-
junto com acadêmicos, foi criada a 
primeira turma de Direito da Terra 
da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa).

O curso, com duração de cinco 
anos, será ministrado no campus 
I da Unifesspa, em Marabá, na 
modalidade presencial, em regi-
me de alternância pedagógica. A 
metodologia de ensino prevê dois 
momentos de formação: o Tempo 

Universidade e o Tempo Comuni-
dade, com atividades organizadas 
em calendário próprio para a inte-
gralização curricular.

Inclusão do MAB
Numa turma de 50 militantes 

da Via Campesina, o Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB) 
conseguiu a aprovação de seis mi-
litantes, que passam a ter a tarefa 
de estudar para poder contribuir 
com a luta em defesa dos direitos 
humanos, na organização. 

na região do Caarapó, resultou no 
assassinato de Clodieldo de Souza 
Guarani-Kaiowá e deixou pelo me-
nos seis feridos por arma de fogo, 
entre eles uma criança de 12 anos.

Os ataques, segundo o Con-
selho Indigenista Missionário, se 
intensificaram desde agosto de 
2015. “Vemos com preocupação 
a omissão do Estado ao não abrir 
investigação nem punir os autores 
dos crimes, bem como não assumir 
o papel de mediador nesse conflito. 
(...) Nos causa profunda vergonha 
e tristeza o verdadeiro genocídio do 
povo Guarani-kaiowá”, dizem em 
nota professores e futuros professo-
res de Geografia, constatando que a 
chamada grande mídia distorce ou 
diminui a importância dos fatos.

O professor de Geografia Edu-
ardo Maia era um deles e explicou 
por que levou a turma de alunos 
para o protesto:  “Pelo nosso com-
promisso científico e acadêmico 
de dividir as experiências da edu-

cação no campo e de educação 
indígena, nós estamos agora divi-
dindo essa situação de assassinatos 
e perseguições que vem acontecen-

Espaço Saúde Sintufrj: Desafio Culinário, dia 28
A última edição do Desafio 

Culinário organizado pelo Espa-
ço Saúde Sintufrj é na terça-feira, 
dia 28 de junho, junto com a fi-
nal do Programa Saúde na Medi-
da Certa. 

Sete duplas estão inscritas 
para o desafio, e cada uma terá 
como tarefa preparar duas re-
ceitas: uma de bebida e outra de 
pastinha. A disputa começa às 9h 
nas cozinhas no Espaço Saúde e 

Espaço Cultural do Sintufrj.  
A partir das 10h começa o jul-

gamento dos preparos. Neste dia 
serão conhecidos os vencedores 
do Desafio Culinário e desta edi-
ção do Saúde na Medida Certa.

Começou a hidroginástica

do com o povo Guarani-kaiowá”.
Segundo o professor, o trabalho 

de campo na região vem sendo de-
senvolvido há três anos pela UFRJ, e 

a cada ano observam o descaso das 
autoridades com aqueles indígenas 
e também com os camponeses as-
sentados no Mato Grosso do Sul. 

Foto: Renan Silva

No dia 7 de junho teve início 
as aulas de hidroginástica minis-
tradas pelo Espaço Saúde Sintufrj 
em parceria com o Clube dos Em-
pregados da Petrobras (Cepe), no 
Fundão, que cede as instalações do 
seu parque aquático. 

Esta é a mais nova modalida-
de de exercício físico oferecido pelo 
Espaço Saúde Sintufrj aos sindica-
lizados e dependentes. As aulas são 
às terças-feiras e quintas-feiras, 
das 10h às 11h e das 11h às 12h. 
Os inscritos têm que passar pelo 
exame médico realizado no pró-
prio Cepe, nos dias das aulas, ao 
custo de R$ 5. 

Restam poucas vagas, portan-
to, se você estiver interessado não 
perca tempo, procure logo a se-

cretaria do Espaço Saúde Sintufrj, 
que fica anexa à sede do Sindicato, 
no Fundão, e faça sua inscrição. 

Homenagem 
na CPST

Os profissionais da Coordena-
ção de Políticas de Saúde do Tra-
balhador (CPST) realizaram, no 
dia 22 de junho, uma comovente 
homenagem para a companhei-
ra de trabalho Maria da Graça, 
que depois de 40 anos de serviços 
prestados à UFRJ vai curtir mere-
cida aposentadoria.

Adesão Amil
 O Setor de Convênios do Sin-

tufrj informa que está aberta a 
adesão ao plano Amil de saúde. 
Não há carência. O período de 
adesão é de 13 a 24 de junho, e o 
sindicalizado tem direito a utilizar 

Nota de falecimento
Com pesar informamos o 

falecimento de dois técnicos-
-administrativos em educação: 
Aloisio Boyd, aposentado, em 
19 de maio, e Walmir José Ma-
ria, do Museu Nacional, em 30 
de maio.

o plano a partir de 1º de julho. Os 
interessados podem se dirigir à 
sede ou às subsedes da entidade 
(Praia Vermelha e IFCS), das 9h 
às 17h. Mais informações pelos 
telefones 3194-7102/7103.
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A plenária da Fasubra, 
realizada nos dias 19 e 20 de 
junho, em Brasília, deliberou 
como centro da luta sindical da 
categoria a campanha pelo Fora, 
Temer e pelo enfrentamento ao 
pacote econômico iniciado no 
governo Dilma Rousseff e apro-
fundado pelo governo golpista 
de Michel Temer. A Federação 
convocará toda a sua base para 
participar das mobilizações 
contra Temer. 

Na quarta-feira, 6 de julho, 
por decisão da plenária, os téc-
nicos-administrativos de todas 
as Ifes realizarão paralisação 
nacional. Este dia de luta faz 
parte do calendário de mobili-
zações com vistas à deflagração 
de uma greve geral de todos os 
trabalhadores do país, que a 
Fasubra irá propor às centrais 
sindicais. A plenária reuniu 152 
delegados, representantes de 36 
entidades da base da Fasubra.

Pela adesão dos SPFs
A proposta de paralisação 

tem como eixos a defesa da 
saúde e da educação, pelo cum-
primento dos acordos de greve, 
contra o PL 257, que suspende 
concursos e congela salários do 
funcionalismo público (agora 
PEC 241), e contra a reforma 
da Previdência Social. A Fasubra 
irá propor ao Fórum Nacional 
de Entidades dos Servidores 
Públicos Federais (SPFs) que o 
dia 6 de julho reúna todas as 
categorias do funcionalismo 
público federal.  

No dia nacional de luta da 
categoria, a Fasubra participará 
da Marcha em Defesa do SUS e 
contra a Privatização da Saúde. 

A coordenadora-geral da Fa-
subra Léia Oliveira informou que 
na quarta-feira, dia 29 de junho, 
a Fasubra participará do ato 
“Em defesa da democracia, da 
educação pública e dos direitos 
dos trabalhadores em educação”, 
em frente ao MEC, em Brasília, 
convocada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE). Segundo a 
dirigente, será uma vigília contra 
os ataques à educação simbolizado 
pelo desmonte do MEC e pela apli-
cação da política de desvinculação 
das receitas da União. 

Plenária aprova luta sem trégua pelo Fora, Temer
Dia 6 de julho, a categoria para em todo o país por educação, saúde, cumprimento do acordo 
de greve e realização de uma greve geral de todos os trabalhadores

FASUBRA

Reação contra o desmonte da educação
“Várias secretarias foram 

extintas, mas o setor da educação 
está reagindo. Nós temos que fazer 
frente ao ministro da Educação, 
Mendonça Filho, a exemplo do 
que os trabalhadores da cultura 
fizeram”, disse Léia.

Ações dos golpistas
contra o povo
Mendonça Filho (DEM) no-

meou também um representante 
do ensino privado e exonerou 
funcionários responsáveis pelas 
políticas públicas estratégicas para 
o acesso das minorias à educação 

pública. A Secretaria de Educação 
Superior (Sesu), responsável pela 
interlocução das universidades fe-
derais com o MEC, está vaga, assim 
como todos os cargos da estrutura 
da secretaria, como assessorias, 
coordenações e diretorias.

Para entender as intenções do 
governo golpista de Temer, é im-
portante saber o que ele fez e o que 
pretende para a educação. Temer 
propôs ao Congresso Nacional o fim 
da destinação de 50% dos recursos do 
Fundo Social e de 75% dos royalties 
do petróleo para a educação, além 
dos 25% restantes para a saúde.

Na prática, o governo golpista 
sugere revogar as Leis 12.351 e 
12.858, que asseguravam verbas 
do petróleo para a educação, e, de 
tabela, a meta 20 do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), que prevê 
alcançar o investimento público 
em educação equivalente a 10% do 
PIB. A destinação desses recursos, 
a partir de agora, será para o pa-
gamento de juros da dívida.

As medidas indicam forte retra-
ção nos investimentos públicos em 
outras áreas sociais e nas despesas 
com pessoal. O objetivo é limitar os 
investimentos sociais ao patamar 

da inflação do ano anterior, o que 
corresponde a um corte de 50% 
nos programas sociais e demais 
políticas públicas, como educação, 
saúde e segurança.

O governo golpista já anunciou 
cortes em programas de expansão 
de matrículas em nível superior, 
como Prouni e Fies, e a retração 
dos investimentos para a construção 
de novas universidades e institutos 
federais de educação profissional 
e tecnológica. Na última década 
foram construídas 18 universidades 
públicas, 173 novos campi universi-
tários e 422 institutos federais.

Defesa de direitos
e da democracia 
“Temos nossa pauta corpora-

tiva, o nosso acordo é importante 
sim, mas o foco é o governo golpis-
ta de Michel Temer. A luta é contra 
a retirada de direitos, o novo ajuste 
fiscal, a reforma da Previdência, 
pela educação e saúde públicas e 
em defesa da democracia. O que 
está sendo atacado neste momento 
são os direitos humanos, os direitos 
sociais, as mulheres, os negros, os 
LGBTs, os sem-terra. As conquistas 
da Constituição de 1988 estão 
sendo ameaçadas. O momento 
é de união, e a nossa palavra de 
ordem é resistência, como foi na 
década de 1990. Estaremos nas 
ruas, participando de todas as mo-

bilizações, com todas as frentes de 
luta, trabalhadores e centrais, para 
derrubar este governo”, afirmou 
a coordenadora-geral da Fasubra 
Léia Oliveira.

“Conseguimos avançar no 
entendimento de que a Federação 
não pode continuar no isolamen-
to político e social em que se 
encontra, demonstrando, assim, 
falta de comprometimento na de-
fesa da democracia. A partir disso 
foi deliberado nos incorporarmos 
às agendas das duas frentes de 
esquerda – Frente Brasil Popular 
e Frente Povo Sem Medo – ainda 
a serem organizadas. Definimos 
também a construção da greve 
geral com as centrais sindicais 
CUT, CTB, Intersindical e Conlu-

tas contra os cortes na educação, 
saúde, habitação popular, ciência 
e tecnologia, e contra os ataques 
aos direitos de todos os trabalha-
dores. O nosso objetivo é que o 
Estado reconheça os interesses 
dos trabalhadores, que são os que 
geram todas as riquezas produzi-
das na sociedade, e não o capital 
rentista, que destrói o bem-estar 
social para manutenção do pa-
gamento dos juros de uma dívida 
que nem sequer foi auditada”, 
complementou a análise política 
sobre a plenária o coordenador de 
Comunicação Sindical do Sintufrj 
Milton Madeira.

Outras deliberações 
Entre as 32 resoluções e deli-

berações aprovadas na plenária, 
destacam-se ainda: 

-  Apoiar a paralisação nacio-
nal no dia 11 de agosto, organizada 
por entidades da educação pública;

- Lutar contra o machismo e 
as opressões e combater a cultura 
do estupro; 

- Reivindicar maior segurança 
nos campi e contratação de vigi-
lantes por concurso público; 

-  Realizar painel sobre turnos 
contínuos e jornada de trabalho na 
próxima plenária nacional;

- Defender a autonomia e a de-
mocracia com paridade nos conselhos 
universitários; realização de campa-
nha para alteração da Lei 9.192/95, 
que regulamenta o processo de 
escolha dos dirigentes universitários.

PLENÁRIA concorrida: participaram 152 delegados de 36 Ifes

Foto: Fasubra
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CARREIRA

Categoria exige seus direitos no PCCTAE
Por decisão do XI Consintufrj, a Reitoria deverá ultimar a realização da eleição para 
a Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS) e iniciar o PDIC até setembro 

Fotos: Renan Silva
O plano de carreira conquis-

tado pela categoria em 2005 
realmente não é o tão sonhado 
plano de cargo único para todos 
os trabalhadores das instituições 
federais de ensino superior (Ifes) 
do país. Mas também não é uma 
simples tabela de crescimento 
financeiro, porque garantiu o re-
conhecimento da importância da 
categoria para a instituição.

A partir da sua implantação, 
a categoria conquistou personali-
dade na academia como técnico-
-administrativo em educação. Ou 
seja, como profissional essencial 
às instituições federais de ensino 
superior para a oferta, à socieda-
de, dos cursos de graduação de 
qualidade, realização de pesqui-
sas e programas de extensão. 

A serviço da instituição
Isso ocorre, na prática, por-

que o Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE) impõe que 
os trabalhadores sejam qualifi-
cados e capacitados, mas para 
atender às necessidades das uni-
versidades, pois está vinculado ao 
planejamento estratégico e ao de-
senvolvimento institucional. 

Mas o PCCTAE conquista-
do depois de anos de lutas é um 
instrumento vivo, cuja eficiência 
depende de constantes aprimo-
ramentos e, principalmente, que 
sua implantação seja integral. O 
que não está ocorrendo na UFRJ 
por descaso das sucessivas Admi-
nistrações Centrais que passaram 
por aqui, e da atual. 

Cadê a CIS?  
A Lei 11.091/2005 que insti-

tuiu o PCCTAE determina a consti-
tuição, nas universidades, das Co-
missões Internas de Supervisão da 
Carreira (CIS) para acompanhar, 
e cobrar, a implantação de todas 
as etapas do plano; fiscalizar, mas 
também colaborar com a Reitoria 
da universidade, apresentando 
propostas e sugestões em relação, 
por exemplo, à execução do pla-
no de desenvolvimento de pessoal 
e seus programas de capacitação, 
avaliação de dimensionamento 
das necessidades de pessoal e alo-
cação de vagas; observar e emitir 
parecer sobre o processo de ava-
liação de desempenho em estágio 
probatório e propor à Comissão 
Nacional de Supervisão da Carrei-
ra (CNSC) alterações visando ao 
aprimoramento do PCCTAE, entre 
outras atribuições.  

Congresso aprova pressão na Reitoria
Descaso e desrespeito foram as 

palavras usadas pelos delegados 
ao XI Consintufrj para classificar 
a postura da Administração Cen-
tral, que continua ignorando suas 
obrigações em relação à implan-
tação da carreira dos técnicos-
-administrativos em educação na 
universidade.  

Cabe à Reitoria convocar a 
eleição para a CIS, mas isso só 

ocorreu uma vez, em 2007. Con-
cluído o mandato dos eleitos na 
época, a comissão deixou de exis-
tir na UFRJ, com graves conse- 
quências para a categoria no que 
diz respeito ao cumprimento da 
Lei da Carreira.  
Prazos 

Por decisão do XI Consintufrj, 
a direção do Sintufrj cobrará da 
Reitoria a realização, urgente, de 

AIDA Celeste Silveira Maia 

UM dos momentos da plenária de Carreira no XI Consintufrj

E o PDIC?
A Reitoria da UFRJ está tam-

bém em falta com a categoria em 
relação ao item Aprimoramento da 
Carreira (Decreto 5.825, de 29 de 
junho de 2006). Porque já se pas-
saram 10 anos e ainda não apre-
sentou o Plano de Desenvolvimento 
dos Integrantes do Plano de Carrei-
ra e Cargos dos Técnicos-Adminis-
trativos em Educação (PDIC), da 
universidade. 

O PDIC está vinculado ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
de cada Ifes para garantir que os 
trabalhadores se qualifiquem e se 
capacitem para atender às neces-
sidades da instituição, tornando-os 
cada vez mais necessários e parcei-
ros na oferta de serviços de qualida-
de à sociedade dentro do tripé ensi-
no, pesquisa e extensão.

Tarefas – O PDIC compreende 
o dimensionamento das necessida-
des institucionais de pessoal, com 
definição de modelos de alocação 
de vagas que contemplem a reali-
dade da universidade; programas 
de capacitação e aperfeiçoamento e 
de avaliação de desempenho. 

Dimensionamento de pessoal
“O dimensionamento da força 

de trabalho é muito importante, 
porque revelará a realidade na 
universidade em relação ao quadro 
de pessoal: quantos somos, onde 
estamos, o que fazemos”, afirmou 
a integrante da Comissão Nacional 
da Supervisão da Carreira e coorde-
nadora-geral da Assufba-Sindicato, 
Aida Celeste Silveira Maia, na mesa 
sobre Carreira no XI Consintufrj. 

“Além de identificar as di-
versas formas de contratação 
existentes, a real necessidade de 

eleição dos membros da CIS. E, 
com a reivindicação, os dirigen-
tes proporão uma discussão sobre 
como encaminhar o processo elei-
toral visando facilitar a participa-
ção de toda a categoria.  

Sobre o PDIC, os delegados 
também aprovaram que a Pró-
-Reitoria de Pessoal da UFRJ tem 
prazo até setembro deste ano para 
apresentar uma minuta do plano. 

pessoal nas Ifes e quais as áreas 
estão precisando de mais traba-
lhadores, quais as condições em 

que esses trabalhadores realizam 
seus afazeres etc.”, complemen-
tou a dirigente sindical.   



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1163 – 27 de junho a 3 julho de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

O Sintufrj apresentou, no expediente da sessão do Conselho Univer-
sitário (Consuni), na quinta-feira, 23, as deliberações da categoria em 
seu último congresso, realizado de 9 a 11 de junho, em Miguel Pereira, 
com a presença de 132 delegados de toda a UFRJ. O Jornal do Sintufrj, 
com as resoluções do XI Consintufrj, foi entregue aos conselheiros.    

O coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis resumiu para 
os conselheiros as principais reivindicações aprovadas pela categoria 
no congresso, principalmente as que dizem respeito à Reitoria, como o 
cumprimento do Termo de Acordo assinado em 2014 e o compromisso 
da atual gestão de encaminhar, por meio de comissões específicas, as 
reivindicações da pauta interna entregue ao reitor na última greve.    

Negligência 
Entre as cobranças da categoria à Reitoria destacam-se, também, 

o desenvolvimento da Carreira, o avanço na democracia interna e 

REIVINDICAÇÕES

Sintufrj leva ao Consuni 
demandas da categoria
Dia 7 de julho, categoria realiza assembleia-ato e ida à sessão do órgão cobrar respostas

Eleições autônomas – “Apre-
sentamos todas as resoluções do 
Consintufrj pelo Jornal do Sintufrj, 
mas queremos destacar algumas que 
dizem respeito à radicalização da 
democracia, em resolução aprovada 
por unanimidade, como pleitear a 
este Conselho a adequação do Esta-
tuto da UFRJ de forma a garantir a 
realização de forma autônoma, ou 
seja, sem a tutela da Reitoria, da 
eleição para escolha da representação 
técnico-administrativa aos órgãos 
colegiados, tal como acontece com 
o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE)”, expôs Francisco de Assis no 
Consuni,  solicitando que a Reitoria 
“paute a demanda, pois estamos há 
30 sessões no Conselho Universitário 
sem a representação no segmento”.  

“Precisamos radicalizar a de-
mocracia garantindo o espaço da 
representação do trabalhador técnico-
-administrativo, categoria que o Sin-
tufrj representa através de uma carta 
sindical que inclui ativos, aposentados 
e sindicalizados ou não. E precisa-
mos garantir também o voto dos 
aposentados na eleição para reitor”, 
complementou o dirigente. 

Pauta da greve – Francisco des-
tacou a importância da campanha 
“Não se cale!”, lançada pela Reitoria 
contra todas as formas de violência 
no ambiente universitário, por ir ao 
encontro de reivindicações contidas 
na pauta interna da última greve. 
Mas apontou que o Sindicato tem sido 
excluído do debate, porque não houve 
uma convocação formal à entidade, 
que há muitos anos vem se dedicando, 
por exemplo, ao tema do combate ao 
assédio moral.

E reafirmou que parte da pauta 
de reivindicações, que foi assinada 
pelo ex-reitor Carlos Levi e reafirmada 
na última greve pela categoria, com 
encaminhamentos propostos pela 
própria Reitoria, está parada. Nada 
foi viabilizado.  

Carreira – O coordenador-geral 
do Sintufrj também apresentou a 
necessidade de ser posto em prática 
o dimensionamento de pessoal; a 
criação das comissões que dariam 
encaminhamento às reivindicações 
da pauta interna da greve; ser definido 
o Plano de Desenvolvimento dos Inte-
grantes da Carreira (PDIC); discutida a   
qualificação e a capacitação; e partici-
pação da categoria na discussão para a 
ocupação de vagas ociosas nos cursos 
de graduação e pós-graduação na 
universidade, entre outras demandas. 

“Estas reivindicações foram apro-
vadas de forma unânime em nosso 
congresso e estão agora sendo cobradas 
de forma pública, já que não tem 
havido resposta formal por parte da 
Reitoria”, concluiu Francisco de Assis.

Temas 
apresentados no 
Consuni

nas relações de trabalho na universidade. O não encaminhamento, pela 
Reitoria, das demandas da categoria foi considerado pelo congresso, e 
também pelo Sintufrj, como descaso e negligência. 

A vice-reitora Denise Dantas, que presidiu o Consuni porque o reitor 
Roberto Leher estava viajando, apenas se limitou a ouvir a intervenção 
do dirigente do Sintufrj no início da sessão, não emitindo nenhum 
comentário a respeito.  

Reação
Enquanto a sessão do Consuni prosseguia, o Sintufrj reuniu os 

trabalhadores presentes e, com forte sentimento de que suas demandas 
estão sendo há muito tempo ignoradas, deliberou pela realização de 
uma “assembleia-ato” na quinta-feira, dia 7, às 9h, no hall da Reitoria, 
seguida de ocupação da sessão do Consuni, que estará ocorrendo no 
segundo andar do prédio. 

TRABALHADORES se reúnem com a direção do Sintufrj no salão da Reitoria

ASSIS relata demandas no Consuni VICE-REITORA ouve e não diz nada 

Fotos: Renan Silva
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“NÃO SE CALE”

Campanha precisa da adesão de todos
Próxima reunião é no dia 30 de junho, às 14h, na Reitoria. As entidades sindicais e 
outras organizações sociais serão convidadas a integrar o GT de Combate às Violências

O combate ao assédio moral, ao 
racismo e ao machismo na universi-
dade, entre outras formas de opres-
são, foram temas de destaque no re-
cente Congresso do Sintufrj. Entre as 
principais deliberações estão a orga-
nização de uma campanha de com-
bate ao assédio moral e a integração 
do Sintufrj ao Grupo de Trabalho de 
Combate às Violências no Ambiente 
Universitário, da UFRJ, que coordena 
a campanha “Não se cale”.

Uma das principais bandeiras de 
luta das duas gestões Unidade na Luta 
é o combate ao assédio moral na UFRJ, 
um crime que cresce a cada dia na co-
munidade universitária. Por isso, cons-
ta da pauta interna de reivindicações da 
categoria protocolada na Reitoria a co-
brança de ações instituicionais para pôr 
fim ao assédio, e o tema não poderia 
deixar de ser discutido e encaminhado 
no XI Consintufrj. 

Ao apresentar as demandas con-
gressuais ao Conselho Universitário 
na sessão do dia 23, o coordenador-
-geral do Sintufrj Francisco de Assis 
elogiou a iniciativa da campanha 
“Não se cale” e a constituição do 
grupo de trabalho para concretizar 
as iniciativas de combate às violên-

cias que ocorrem entre os segmen-
tos que compõem a comunidade 
universitária. E cobrou, também, da 
Reitoria o porquê de a entidade não 
ter sido incluída nesta força-tarefa.

Campanha
A campanha “Não se cale” surgiu 

em maio, quando também foi  criado 
o Grupo de Trabalho de Combate às 
Violências no Ambiente Universitário. 
Inicialmente o grupo foi constituído 
pelo Núcleo de Bioética Aplicada da 
UFRJ, pelo Laboratório de Ética nas 
Relações de Trabalho e Estudo, pela 
Superintendência de Assuntos Estu-
dantis, pela Pró-Reitoria de Pessoal, 
pela Ouvidoria-Geral, entre outras ins-
tâncias da UFRJ.  

Entidades sindicais, estudantis, 
coletivos, pesquisadores dedicados ao 
tema também foram convocados, po-
rém numa espécie de chamada geral 
para um fórum de debates realizado no 
dia 31 de maio. Nesse dia foi definida a 
organização de outros fóruns temáticos, 
inclusive nos campi de Xerém e Macaé. 

Cinco fóruns temáticos
Segundo os organizadores do 

grupo de trabalho (GT), a formação 

Impeachment, estupro e feminismo
 “Feminismo e direitos huma-

nos: como resistir?” Este foi o tema 
da palestra que reuniu a filósofa, es-
critora e professora Marcia Tiburi e o 
juiz do Tribunal de Justiça e professor 
do Ibmec de processo penal, Rubens 
Casara, na Faculdade de Letras da 
UFRJ, no dia 7 de junho. A iniciativa 
do Departamento de Ciências da Li-
teratura objetiva abrir o debate sobre 
o golpe de Estado em curso no país e 
sobre outras questões atuais.  

Golpe – De acordo com o ju-
rista, apesar de no Brasil haver o 
discurso de um Estado democrático 
de direito, o que vem sendo aviltado 
são os direitos e garantias funda-
mentais, e, como exemplo, ele citou 
o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff. “Isso acontece quando se 
tem um processo de impeachment 
sem que se tenha um crime de res-
ponsabilidade atribuído. Hoje, di-
reitos e garantias fundamentais são 
tratados no campo da mercadoria”, 
observou.

Estupro – Casara afirmou que 
vivemos numa sociedade autori-
tária, que adota o instrumento da 

prisão para resolver os mais variados 
problemas, mas nem sempre com 
sucesso. Como é o caso, segundo ele, 
do estupro, cuja prisão não inibe ou 
minimiza o ato. “Mesmo com penas 
altíssimas não se deixa de estuprar. 
Estudos atentos provam que apenas 
cerca de 10% dos estupros chegam à 
autoridade policial, ou seja, 90% dos 
estupros não sabemos que ocorrem”.

Feminismo
Marcia Tiburi ilustrou sua pales-

tra sobre feminismo citando como 
exemplo suas experiências pessoais. 
Ela contou que foi demitida da Fa-
culdade Presbiteriana Mackenzie por 
publicar artigos sobre o tema e por 
ter feito a defesa da legalização do 
aborto numa audiência pública, no 
Congresso Nacional. “Os padres me 
odiavam, e esse ódio se explica pela 
histórica misoginia (ódio às mu-
lheres) contra uma mulher que se 
pronuncia a favor do aborto”, disse. 

Feminismo, segundo a filósofa, 
“é a tentativa de desconstruir os lu-
gares de privilégios”, e o feminismo 
começou com a constatação de que 

as mulheres não contam. “Isso tem 
a ver com a percepção de algumas 
mulheres do lugar da mulher, que é 
exatamente o da exclusão. A exclu-
são que as mulheres ocuparam na 
história”, contextualizou.

A história das mulheres é uma 
história de esquecimento, pois sem-
pre preponderou a visão dos ho-
mens. E, aliada ao esquecimento 

– não por negligência por parte das 
mulheres –, há também a opressão, 
que não permite que certas narrati-
vas sejam feitas e que certas histórias 
sejam contadas. E na maioria das 
narrativas existentes está plantado o 
ódio contra as mulheres, chamou a 
atenção Marcia. 

Em toda a história, acrescentou, 
a repressão contra a mulher sempre 

ocorreu. E o feminismo veio para 
tirar a mulher da vida privada e 
ganhar a esfera pública, como um 
direito seu a ser assegurado. Por isso 
a luta das mulheres, no pensamento 
da filósofa, deva ser mais geral, não 
apenas limitada ao gênero e suas 
ramificações. “A gente tem que pen-
sar o feminismo numa luta contra-
-hegemônica”, propõe. 

de uma comissão institucional deverá 
resultar dos debates e discussões feitos 
pela comunidade universitária sobre o 
tema. E esta comissão se encarregará 
de pôr em prática as políticas e estraté-
gias formuladas pelos fóruns temáticos 
com o objetivo de atender e acolher os 
casos de violência e opressão. 

Em reunião no dia 16, o GT definiu 
que os cinco fóruns temáticos funcio-

narão no Fundão, com os temas: “Mu-
lheres”, “LGBTTI”, “Negras e negros”, 
“Diferentes formas de violência nos am-
bientes de trabalho” e “Diferentes formas 
de violência nos ambientes de ensino”. 
Em Xerém e Macaé serão realizados dois 
fóruns ampliados.  

Reunião dia 30
A intenção é que o primeiro fó-

rum temático, que é “Mulheres”, 
ocorra em julho. Para organizar 
este encontro, o GT está convocando 
reunião para quinta-feira, dia 30, 
às 14h, na Reitoria. Mas desta vez, 
garantem, haverá uma convocação 
formal às entidades sindicais e aos 
coletivos.  

Encaminhe suas denúncias 
para www.naosecale.ufrj.br.

MARCIA Tiburi e o Rubens Casara no auditório da Letras

LANÇAMENTO da campanha, pelo reitor, no auditório do Roxinho

Fotos: Renan Silva
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ATO UNIFICADO

Em defesa da Educação e da Ciência e Tecnologia
Entidades e comunidade universitária se unem no ato “Vamos dar as mãos” e abraçam o CT

Convocados pelo Sintufrj, Adufrj, 
Centro Acadêmico de Engenharia 
e Diretório Acadêmico da Escola de 
Química, técnicos-administrativos 
em educação, professores, estudantes 
e trabalhadores terceirizados deram 
um abraço simbólico no Centro de 
Tecnologia (CT), no ato “Vamos dar 
as mãos”, na quarta-feira, dia 22. 

O ato foi em protesto à extinção 
do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e aos projetos 
de cortes de verbas para a Educação 
pública, em mais um ataque do go-
verno interino de Temer aos direitos 
e conquistas dos trabalhadores brasi-
leiros. Aos poucos os espaços abertos 
do CT foram sendo tomados por ma-
nifestantes.

Unidade na luta
Trabalhadores e estudantes, diri-

gentes sindicais e estudantis forma-
ram uma grande corrente humana 
que percorreu toda a extensão do 
corredor que dá acesso aos blocos, 
agitando a manifestação. Enormes 
faixas e cartazes denunciavam: “país 
sem ciência é país sem futuro”, en-
quanto palavras de ordem eram repe-
tidas com todo o fôlego: “Na luta, na 
luta pela educação; no MCTI você não 
vai meter a mão!”, “Fora, Temer!”.  

A cada momento mais pessoas 
se juntavam aos manifestantes, que 
deram as mãos, num ato simbólico 
em defesa da ciência e da educação 
pública. 

O vice-presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia, Ildeu de Castro Moreira, um dos 
idealizadores da iniciativa, avalia que 
a sociedade está ainda atônita e per-
plexa (com o golpe), mas que mesmo 
assim está havendo reação contra as 
medidas de extinção do MCTI, com a 
realização de diversos atos país afora. 
Professor do Instituto de Física, ele 
criticou as justificativas do ministro 
Gilberto Kassab para a extinção do 
MCTI, pois, ao seu ver, é um sinal de 
redução da importância de ciência e 
da tecnologia no Brasil. “O que acha-
mos é que haverá a desarticulação de 
setores importantes. Isso demonstra 
que a política de ciência e tecnologia 
é menos importante. Isso é um erro 
grave”, afirmou.  

“Para os técnicos-administra-
tivos, esta discussão é muito impor-
tante, porque nosso fazer está ligado 
a várias áreas de Ciência e Tecnolo-
gia. Muitos servidores desenvolvem 
pesquisas importantes, que são mos-
tradas no nosso Seminário de Inte-
gração (Sintae) e nas matérias pro-
duzidas pelo Jornal do Sintufrj. Além 
disso, ciência e tecnologia tem a ver 
com a soberania do país. E quando 

o governo interino impõe cortes para 
essas áreas, ele sinaliza que é contra 
o desenvolvimento autônomo da 
pesquisa, da ciência e da tecnolo-
gia”, alertou Esteban Crescente, do 
Departamento de Juventude do Sin-
tufrj. 

A presidente da Adufrj, Tatiana 
Roque, explicou que, além da fusão 
do MCTI, o ato era contra a proposta 
enviada ao Congresso Nacional pelo 
ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, estabelecendo um teto para 
gastos públicos, incluindo a educa-
ção e a saúde, limitado à inflação 
do ano anterior. Para ela, haverá um 
desmonte estrutural nos investimen-
tos do Estado na universidade, na 
pesquisa e na educação. 

O sucesso do ato conjunto foi co-
memorado pela dirigente da Adufrj. 
Segundo Tatiana, aquele era só o 
primeiro de muitos: “Vamos organi-
zar outros, em outros prédios e cam-
pi”, antecipou.  

O estudante de engenharia elé-
trica e dirigente do DCE, Brenner 
Oliveira, fez questão de relacionar as 
entidades que convocaram o ato, evi-
denciando a importância da unidade 
e expondo a gravidade do momento, 
por conta de um presidente interino 
não estar interessado numa educação 
de qualidade para a população.

Thaís Rachel, presidenta do Centro 
Acadêmico de Engenharia, destacou 
a importância do ato para mobilizar 
cada vez mais estudantes e também 
para mostrar à população o que está 
ocorrendo. Natália Borges, presidenta 
do Diretório Acadêmico da Escola de 
Química, já havia iniciado uma cam-
panha contra o fim do MCTI e do corte 
de verbas que afeta não apenas o ensi-
no, mas todo o país.

O ato foi fechado com a palavra 
de ordem que simbolizou o êxito da 
união dos segmentos na UFRJ: “A 
nossa luta unificou. É estudante, 
funcionário e professor! ”

O Conselho Universitário apro-
vou, por unanimidade, na sessão de 
9 de junho, moção contra a extinção 
do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), que foi anexa-
do ao Ministério das Comunicações. 
“O fim do ministério”, diz o texto, 
“representa uma indisfarçada ofen-
siva de um programa cultural retró-
grado, que visa anular os grandes 
avanços científicos, tecnológicos, 
culturais e sociais experimentados 
pelo Brasil a partir da Constituição 
Federal de 1988”. 

“A posição de Gilberto Kassab é 
reforçar a transformação do MCTI 
numa secretaria apensa às Comu-
nicações, para permitir melhor 
eficácia à área da Ciência e Tecno-
logia”, informou o reitor Roberto 
Leher, que no dia 8 de junho, junto 
com outras entidades e instituições 
de ensino e pesquisa, participou 

UFRJ na luta em defesa do MCTI
da reunião convocada pela Socie-
dade Brasileira para o Progresso da  
Ciência (SBPC), onde estava presen-
te o ministro Gilberto Kassab: “Ficou 
evidente que o ministro não tem 
condições e não apresentou argu-
mentos que corroborem ou validem 
sua proposição”, disse Leher.

Alerta geral
Chamou também a atenção do 

reitor o anúncio feito por Kassab, na 
reunião, que, num prazo de 30 dias, 
o governo pretende editar medida 
provisória atualizando a reorgani-
zação dos ministérios. “Ele disse que 
a expectativa do governo é fazer a 
maior redução do número de mi-
nistérios, porque este é o clamor do 
povo. E as áreas que ainda perten-
cem à Ciência e Tecnologia pode-
riam ser desmembradas e apensadas 
a outros ministérios”. 

“Observem a gravidade da in-
formação”, alertou Leher, preocu-
pado com o prazo do governo para 
as mudanças. Segundo o reitor, a 
situação exige mobilização máxi-
ma da comunidade universitária e 
de todos que defendem a educação 
pública. “Os desdobramentos po-
dem ser muito graves e deletérios 
para toda a área de Ciência e Tecno-
logia”, frisou. 

Vários conselheiros se manifes-
taram em apoio à luta em defesa do 
MCTI, sendo proposto a formação 
de uma comissão para organizar a 
reação da UFRJ. Para a maioria, o 
projeto do governo Michel Temer é 
de retrocesso no país depois de anos 
de avanços em políticas públicas. 
Tanto isso é verdade que as reestru-
turações pretendidas nos ministé-
rios atingem áreas sociais, culturais, 
científica e tecnológica.

 

         

CORREDORES ficaram lotados por estudantes e trabalhadores da universidade

TATIANA (Adufrj) e Francisco de Assis e Estebam (Sintufrj), e lideranças estudantis, agitam 
a comunidade universitária no ato conjunto, que teve a participação de cientistas

Fotos: Renan Silva
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‘‘NÃO SE CALE!’’

Covardia abominávelVinte e oito de junho é a data que marca mundialmente 
o Dia do Orgulho LGBTTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e pessoas intersex), e foi escolhida para lembrar 
a reação às constantes perseguições da polícia aos homosse-
xuais que frequentavam um bar em Nova Iorque. Em 1969, 
uma batida policial desencadeou um levante que resultou na 
organização da 1ª Parada do Orgulho LGBT, realizada em 
1º de julho de 1970. Desde então, a manifestação ocorre em 
quase todos os países para lembrar o episódio. No Brasil, ela 
acontece todos os anos em várias cidades.  

O Dia do Orgulho LGBT, muito colorido e alegre, serve tam-
bém para chamar a atenção para a realidade de perseguição, 
discriminação e violência contra as pessoas por conta de sua 
orientação sexual ou identidade de gênero. O mote deste ano 
é “contra a violência e pela criminalização da homofobia”. 
Relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais 
antiga entidade LGBT do Brasil, informa que a cada 27 horas 
acontece um crime de ódio no país. O GGB alerta que 2016 
começou mais homofóbico, pois em apenas 28 dias a entidade 
registrou 30 assassinatos. 

Fim dos espaços institucionais
“A violência cresceu. Se em Stonewall (boate gay na 

Flórida) foram mortos 50, no Brasil já foram 168 mortes 
registradas desde o início do ano. Dados retirados apenas da 
internet ou dos jornais, e que podem ser muito maiores, pois 
não são notificados. Temos ainda um complicador, que foi 
a extinção das Secretarias de Direitos Humanos, Igualdade 
Racial e de Mulheres, que foram incorporadas ao Ministério 
da Justiça. As minorias ficaram sem espaço. Nossas questões, 
que estavam sendo tratadas no Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação e Direitos LGBT, estão paralisadas. Está tudo 
parado no governo golpista”, declara o coordenador estadual 
da Articulação Brasileira de Gays (Artgay) e ex-coordenador 
de Políticas Sociais e de Gênero da Fasubra, Diego Gonçalves 
Rodrigues.

Mesmo com a conjuntura adversa, o grupo segue na luta. 
“Lutamos contra esta violência. E, mesmo neste governo 
golpista, queremos a aprovação de uma lei nossa, que crimi-
nalize o ódio. Ela se traduz no Projeto de Lei 7.582/2014, da 
deputada Maria do Rosário (PT-RS), que visa tornar crime os 
atos de intolerância contra LGBT e outros grupos vulneráveis”, 
completa Diego Rodrigues.

Homofobia cresce no Brasil e no mundo  

Fasubra quer organizar 2º seminário LGBT
 A luta contra o preconceito de 

raça e gênero integra as políticas da 
Fasubra. Segundo o coordenador 
de Políticas Sociais e de Gênero da 
Federação e coordenador-geral do 
Sintufrj, Francisco de Assis, desde 
o XXI Confasubra, realizado em 
2012, que a questão LGBT está 
inserida no plano de lutas da en-
tidade devido à necessidade de se 
realizar campanhas esclarecedoras 
para descontruir o preconceito ar-
raigado na sociedade e nos diversos 
setores das universidades. 

“Queremos e precisamos 
discutir formas de combater o 

A homofobia (medo/ódio/dis-
criminação de uma pessoa contra 
homossexuais) tem marcado a 
história da população LGBT pelo 
mundo. Nos EUA, em Orlando, 
na Flórida, na madrugada de 11 
de junho, foram mortas mais de 
50 pessoas em uma boate gay, a 
Stonewall mencionada por Diego 
Rodrigues. No Brasil, segundo 
relatório do Grupo Gay da Bahia, 
318 LGBTs foram assassinados no 
Brasil em 2015. O levantamento 
foi feito em 187 cidades. 

As agências internacionais dão 
conta de que mais da metade dos 
homicídios contra transexuais 
no mundo ocorre no Brasil. A 
violência anti-LGBT atinge todas 

Antecedendo à celebração do orgulho LGBT, 
mais um crime de homofobia foi registrado na 
Bahia neste mês. No dia 10 de junho, os professores 
da rede estadual de ensino Edivaldo Silva e Jeovan 
Bandeira foram encontrados mortos na rodovia 
BA-120, distante 260 quilômetros da cidade de 
Santa Luz, onde os dois amigos moravam. Seus 
corpos foram carbonizados.

as cores, idades, classes sociais 
e profissões no país. Mas esse 
tipo de violência abrange maior 
proporção, pois os números são 
subnotificados. 

Segundo o coordenador do 
banco de dados do relatório do 
GGB, o analista de sistemas Edu-
ardo Michels, “a subnotificação 
dos casos é notória, indicando 
que tais números representam 
apenas a ponta de um iceberg de 
violência e sangue. Infelizmente 
são raríssimas as informações 
enviadas pelas mais de trezentas 
Ongs LGBT brasileiras”. 

O antropólogo Luiz Mott, 
fundador do GGB, informa que 
lastimavelmente a violência anti-

-homossexual cresce incontrola-
velmente no Brasil. “Nos oito anos 
do governo FHC, foram documen-
tados 1.023 crimes homofóbicos, 
média de 127 por ano; no governo 
Lula, subiram para 1.306, com 
média de 163 assassinatos por ano; 
nos 5 anos do governo Dilma, tais 
crimes atingiram a cifra de 1.561, 
com média de 312 assassinados 
anuais – mais que o dobro da 
média dos governos anteriores”, 
afirma.

O presidente do GGB, Marcelo 
Cerqueira, sentencia: “Ser gay, 
lésbica, travesti ou transexual é 
um agravante de periculosidade 
dentro da intolerância machista 
dominante em nosso país”. 

preconceito e a discriminação 
contra este segmento na nossa 
universidade. Convocamos uma 
reunião para conversar com a 
categoria, mas não houve inte-
resse. A realidade da violência 
existente no Brasil contra o 
grupo LGBT é brutal, e não po-
demos ficar parados assistindo a 
tudo de braços cruzados. Temos 
companheiros trabalhadores que 
fazem parte desta população e 
sofrem assédio em seus locais de 
trabalho. Temos política, temos 
campanha, queremos levantar 
a problemática na nossa UFRJ 

e propor formas de combate, 
a exemplo do assédio moral”, 
explica Francisco.

Em junho de 2013 a Fasubra 
lançou a campanha “LGBT é de 
Luta! Unidade na Diversidade”, 
com cartazes e um folder com 
explicações básicas sobre a sigla 
LGBT, o grupo, a homofobia, e 
como envolver a comunidade 
universitária neste debate. Em 
novembro de 2014 foi realizado 
o 1º Seminário LGBT da Fasubra. 
Agora, a Federação quer chamar a 
categoria para organizar e partici-
par do 2º Seminário.

Ambos eram muito queridos na cidade em que 
moravam, e trabalhavam como professores de escolas 
da região. O crime, que está sendo apontado pela 
polícia e por familiares como ódio “homofóbico”, 
está sendo investigado. Os professores fazem parte 
da triste estatística de violência contra o grupo LGBT 
(facadas, torturas, espancamentos, esquartejamen-
tos) levantada pelo Grupo Gay da Bahia.

Uma realidade de ódio e violência sem sentido

28 DE JUNHO
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