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Nesta assembleia vamos debater com as centrais sindicais CUT, CTB e Conlutas a conjuntura do país; 
organizar a paralisação de 5 a 22 de agosto e dar informes gerais. Não falte!

Assembleia geral 
Quarta-feira, dia 3, às 10h, no auditório Samira Mesquita

Na sexta-feira, 5 de agosto, no dia da abertura da Olimpíada,
às 11h, na Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Página 3  

Ato unificado contra a perda de 
direitos e pelo Fora, Temer!
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Edital
1. Podem se inscrever no 
Curso de Capacitação SINTU-
FRJ:
a) Servidores técnico-administra-
tivos em educação da UFRJ fi lia-
dos ao SINTUFRJ que estejam em 
dia em suas relações com o sindi-
cato, de acordo com o estatuto da 
entidade.
Observação: As inscrições serão 
feitas presencialmente na subsede 
HU ou na Decania do CT.

2. As inscrições serão rea-
lizadas nos dias 01 a 04 de 
agosto de 2016 e 23 a 26 de 
agosto de 2016. 

3. Locais:
Subsede HUCFF, das 11 às 20 horas.
Decania do CT (Recursos Huma-
nos - Sala 02), das 09 às 16 horas.
Observação: Serão oferecidas 20 
vagas por curso, sendo preenchi-
das por ordem de inscrição.   

  REDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
Carga horária: 45 horas.
Período: 30 de agosto a 13 de dezembro de 2016.
Dia e horário: Terças-feiras, das 14 horas e 40 minutos às 16 horas 
e 40 minutos.
Local: Decania do CT – Sala C – Segundo andar.

  REGRAS BÁSICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Carga horária: 45 horas.
Período: 01 de setembro a 15 de dezembro de 2016.
Dia e horário: Quintas-feiras, das 14 horas às 16 horas.
Local: Decania do CT – Sala C – Segundo andar.

Será oferecido 1 (um) curso de 30 (trinta) horas:
  ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL

Carga horária:  30 horas.
Período: 29 de agosto a 12 de dezembro de 2016.
Dia e horário: Segundas-feiras, das 17 horas e 30 minutos às 18 
horas e 50 minutos.
Local: HUCFF – 10E35

4. Cursos:
Serão oferecidos 2 (dois) cursos de 45 (quarenta e cinco) horas:

5. Horário e locais do curso:
Cada curso acontecerá no seu horário, dia e local específi co de 

acordo com o item 4 (quatro) deste edital.

Polícia Federal 
desocupa MinC 
com violência
Ocupação em defesa da Cultura 
mobilizou milhares de pessoas e 
centenas de artistas 

O Palácio Gustavo Capanema, 
sede do Ministério da Cultura (MinC), 
no Centro do Rio, foi ocupado durante 
70 dias por cerca de 50 manifestantes 
em protesto contra o governo golpista 
de Michel Temer e contra o impeach-
ment da presidenta Dilma Rousseff. 
Mas o protesto foi interrompido com 
ação truculenta da Polícia Federal, na 
manhã de 25 de julho.

A tropa chegou por volta das 8h, 
fortemente armada, acompanhada 
de um ofi cial de Justiça exigindo que 
todos se retirassem do local em cin-
co minutos, sem nenhum pertence. 
Após conversa, foram negociados 30 
minutos para que o acampamento 
fosse desmontado. Uma mulher foi 
agredida pelos militares e os advoga-
dos impedidos de entrar, segundo os 
manifestantes. 

O pedido de reintegração de posse 
foi feito pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
no dia 15 de julho, com o argumento 
de que o movimento estava impedin-

do o acesso de funcionários e pondo 
em risco o patrimônio artístico do 
local, incluindo quadros de Cândido 
Portinari e um tapete de Oscar Nie-
meyer.

Resistência
Nos 70 dias de ocupação, os artis-

tas cariocas promoveram pelo menos 
mil atividades culturais gratuitas no 
local, como seminários, shows, au-
las, debates e ofi cinas de capacitação. 
Segundo o movimento, cerca de 100 
mil pessoas foram mobilizadas, sendo 
aproveitados três espaços do prédio em 
prol da população: pilotis, mezanino 
e auditório. Em nota, os artistas afi r-
maram que todos os órgãos que fun-
cionam no edifício mantinham suas 
atividades regularmente, coabitando 
harmonicamente com as atividades 
culturais, artísticas, políticas e sociais 
da ocupação.

As ocupações continuam nas 
sedes da Fundação Nacional de Artes 
(Funarte) na Bahia e em São Paulo.

Termina a greve dos 
professores estaduais

Os profi ssionais da rede es-
tadual de educação, em greve 
há pouco mais de quatro meses, 
em assembleia, no dia 26 de 
julho, aprovaram o retorno às 
atividades. A decisão foi tomada 
após reunião de dirigentes do Sin-
dicato Estadual de Profi ssionais 
de Educação (Sepe) e o líder do 
governo na Alerj, deputado Edson 
Albertassi (PMDB), que atendeu 
a alguns itens da pauta dos ser-
vidores – como devolução dos 

dias descontados – e apresentou 
contrapropostas. Ficaram de fora 
do acordo os itens de impacto 
fi nanceiro: reajuste salarial de 
30% e um terço da carga horária 
para planejamento de aulas.

Os professores estão em estado 
de greve aguardando a formaliza-
ção da negociação com a publi-
cação no Diário Ofi cial (DO). “A 
categoria decidiu pela suspensão 
e entrar em estado de greve. Se o 
governo não cumprir o acordo, 

podemos voltar à paralisação”, 
disse o coordenador-geral do Sepe, 
Marcelo Sant’Anna. Outro item 
acordado e já publicado no DO 
foi o abono das greves de 1993 a 
13 de maio deste ano.

A categoria também reivindi-
ca a publicação no DO do projeto 
de enquadramento por formação 
– condicionado ao término da 
greve – e a sanção do projeto de 30 
horas para técnicos. O Sepe quer a 
inclusão dos inspetores no texto. 

Seminário vai discutir política urbana no Rio
Nos dias 3 e 4 de agosto, das 

14h às 20h, será realizado o se-
minário “Cidades mais humanas 
– construindo hoje a realidade de 
amanhã”, no Sindicato dos Co-
merciários do Rio de Janeiro (Rua 
André Cavalcanti, 33, Bairro de 
Fátima). A iniciativa é da Funda-
ção Maurício Grabois, em parceria 
com a Fundação Perseu Abramo, 
e o objetivo é refl etir e analisar os 

grandes temas da questão urbana 
hoje, reunindo ideias e propondo 
diretrizes para elaboração de pla-
nos de governo de candidatos nas 
eleições municipais de 2016.

Entre os convidados estão per-
sonalidades políticas, acadêmicos 
e representantes da sociedade civil 
que pensam e propõem alterna-
tivas e soluções para as questões 
urbanas da atualidade, como Luiz 

Fernando de Paula (Uerj), Bruno 
Leonardo Sobral (Uerj), Rômu-
lo Orrico (UFRJ), Bartíria Costa 
(Conam), além de nomes de refe-
rência na política brasileira, como 
o ex-prefeito de Belo Horizonte e 
ex-ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Patrus 
Ananias, e a deputada federal e 
ex-secretária de Cultura Jandira 
Feghali.

Caixa Box
Uma caixa, sim, uma caixa 

box!
Serve para quê?
Qual o seu objetivo?
Isso! Guardar coisas, organizar; 

referência de arquivo.
Terá seu canto, até quando 

necessário!
Ou esquecida?
Esquecida, sem nada dentro, 

apenas um espaço ocupado, por 
uma caixa vazia.

Uma caixa sem seu objetivo, 
mesmo cheia, encostada, sem sen-
tido, é uma caixa box, num canto, 
ocupando lugar, abandonada. E 
ainda pode levar a culpa de não en-

contrarmos espaço para o necessá-
rio, ou de estarmos criando volume 
que aumenta nosso descontrole.

Luta de box!
Não nos damos conta disso! 

Coitada!
E há outros e outras caixas.
Que cabeça! Onde estamos 

com ela?!
Certamente não está dentro 

dessa caixa.
Até caberia, porque nem a caixa 

nem nossa cabeça estão assim tão 
cheias.

Quando o vazio enche lugares, 
perdemos espaço!

José Pellizzon, técnico-admi-
nistrativo da Faculdade de Letras

Foto: Internet
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É LUTA!

Art. 1º. Convocar as eleições, em turno único, para a representação dos Servidores 
Técnico-Administrativos em Educação para o Conselho Universitário (Consuni), Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) e Conselho de Ensino para Graduados (CEPG). 

Art. 2º. O processo de eleição da representação dos Servidores Técnico-Administrativos 
em Educação para o Conselho Universitário (Consuni), Conselho de Ensino de Graduação 
(CEG) e Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) será regido por este Edital e organizado 
pela Comissão Eleitoral. 

§ 1º A Comissão Eleitoral será inicialmente constituída por 02 (três) representantes 
indicados pelo Reitor e 02 (dois) representantes indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação da UFRJ (Sintufrj), exclusivamente para homologação das chapas inscritas. 

§ 2º Imediatamente após a homologação das chapas, a Comissão Eleitoral passa a ter 
a seguinte composição:

1 – Um representante da Administração Central, sem direito a voto;
2 – Um representante do Sintufrj, sem direito a voto; e
3 – Três representantes indicados por cada chapa homologada.
§ 3º Os representantes dos itens 1 e 2 de que trata o parágrafo segundo são responsáveis 

pelo acompanhamento do processo, bem como a garantia de estrutura junto à Administração 
Central e ao Sintufrj.

Art. 3º. As vagas para representação dos Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação no Consuni, CEG e CEPG estão assim distribuídas:

I - No Consuni, 05 (cinco) vagas para representantes efetivos e 05 (cinco) vagas para 
os respectivos suplentes;

II - No CEG, 03 (três) vagas para representantes efetivos e 03 (três) vagas para os 
respectivos suplentes;

III - No CEPG, 01 (uma) vaga para representante efetivo e 01 (uma) vaga para o 
respectivo suplente.

Art. 4º. As candidaturas para as vagas de representantes dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação deverão ser apresentadas em chapas. 

§ 1º Cada chapa será composta pelo conjunto dos candidatos a representantes efetivos 
e suplentes para os três Conselhos. 

§ 2º As chapas deverão preencher, no ato da inscrição, formulário próprio no qual constará 
o nome completo de cada componente, o número de registro no Siape, a vaga para a qual 
se candidata e a Unidade da UFRJ em que está localizado.

§ 3º Serão liminarmente invalidadas as inscrições de chapas que não apresentarem o total 
de candidatos a representantes efetivos e respectivos suplentes, para cada órgão colegiado.

§ 4º Não serão aceitas chapas em que não conste o nome completo do candidato, o número 
de registro no Siape, a vaga para a qual se candidata e a Unidade em que está localizado.

Art. 5º. Poderão concorrer às eleições os Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação, servidores, lotados em Unidades pertencentes à estrutura da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

Art. 6º. É vedada a candidatura para a representação dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação nos Colegiados referidos no artigo 1º dos atuais membros 
efetivos que compõem a representação.

Art. 7º.  A inscrição das chapas ocorrerá nos dias 3 e 4 de agosto de 2016, das 9h às 17h, 
na Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC), localizada no 2º andar do Prédio da Reitoria. 

Todos juntos ao ato unificado dia 5 de agosto!
Na sexta-feira, 5 agosto, dia da aber-

tura da Olimpíada, os movimen-
tos sindical e sociais realizarão 

um grande ato na Praia de Copacabana, 
às 11h, em frente ao hotel Copacabana 
Palace. A expectativa de participação é 
de 50 mil pessoas. A intenção é mostrar 
ao mundo a indignação dos brasileiros 
conscientes contra o governo golpista 
de Michel Temer, que vem ameaçando 

direitos sociais e trabalhistas, como 
também a falácia da Olimpíada, cuja 
organização promoveu remoções de 
comunidades inteiras, violando ainda 
o direito à moradia da população, e 
transformou a cidade em um canteiro 
de obras.

São três os eixos da mobilização: 
Fora, Temer!, Nenhum Direito a Me-
nos e Contra a Calamidade Olímpica. 

A organização do ato foi decidida em 
reunião, dia 28 de julho, entre a Frente 
Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e 
Frente de Esquerda Socialista. As centrais 
sindicais CUT e CTB, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 
o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) também participam desta mobi-
lização, e prometem trazer caravanas de 
todo o país à cidade do Rio de Janeiro. 

O Sintufrj participou da reunião de 
organização, e alerta para a necessidade de 
mobilização dos servidores públicos frente às 
ameaças contra direitos expressas em vários 
projetos de lei em tramitação no Congresso, 
como a PEC 241, que congela os gastos públi-
cos por 20 anos, com impacto direto para os 
trabalhadores das áreas de educação e saúde, e 
o PLP 257, que prevê congelamento de salários 
e desligamento voluntário de servidores. 

O coordenador-geral do Sintufrj Francis-
co de Assis informou ao Conselho Univer-
sitário, na sessão do dia 28, que na última 
assembleia, realizada no dia 21, por una-
nimidade, a categoria aprovou o regimento 
da eleição dos seus representantes para os 
órgãos colegiados (Consuni, CEG e CEPG). 

“Esperamos que a Reitoria publique o 
edital para que possamos tocar esse processo 
eleitoral para que a nossa representação 
componha os colegiados, cujas cadeiras 
estão vazias há mais de um ano sem nossa 
participação”, disse o dirigente sindical.  

Sintufrj vai ao Consuni

“Ficamos felizes que a assembleia tenha 
validado o processo”, respondeu o reitor 
Roberto Leher, informando que “se há 
acordo com os termos, então nós podemos 
publicar o edital”. 

De acordo com o texto aprovado na as-
sembleia, a inscrição de candidatos ocorrerá 
nos dias 3 e 4 de agosto, e a eleição, de 20 a 
22 de setembro. 

Paralisação de 5 a 22 de agosto
O coordenador do Sintufrj também in-

formou ao colegiado a decisão da assembleia 
realizada no dia 21 de julho de paralisação 

dos técnicos-administrativos em educação 
de 5 a 22 de agosto, com exceção dos serviços 
considerados essenciais. “É importante fazer 
este registro para deixar muito clara para 
diretores de unidades, decanos, professores e a 
comunidade universitária em geral a delibera-
ção da categoria”, afirmou Francisco de Assis. 

Crítica – Assis criticou a Reitoria por 
não ter organizado os oito dias úteis de traba-
lho que antecedem o calendário acadêmico 
(de 5 a 22 de agosto), evitando a necessidade 
de aprovação, pela categoria, de paralisação 
nesse período, e garantindo a manutenção 

dos serviços essenciais e das atividades que 
pudessem trazer prejuízos irreparáveis para 
a instituição, conforme havia sido proposto.  

Calendário de luta – Ele lembrou 
ainda que a conjuntura exige que a categoria 
e a comunidade universitária se mantenham 
mobilizadas e atentas à situação do país, 
e informou sobre o calendário de lutas: 
na segunda-feira, dia 1º, convocada pela 
Fasubra, a categoria fará mobilização no 
Congresso Nacional contra o PLP 257 e a 
PEC 241, que atingem os servidores e os 
serviço público.

Comunicar as deliberações da assembleia: paralisação e aprovação do regimento 
eleitoral para eleição dos representantes técnico-administrativos aos colegiados

Texto do edital aprovado pela assembleia
Art. 8º. A inscrição das chapas será homologada pela Comissão Eleitoral, observados 

os termos definidos no presente edital.
Parágrafo único. O anúncio das chapas inscritas e homologadas pela Comissão Eleitoral 

ocorrerá no dia 4 de agosto de 2016, às 18 horas, na sala da Secretaria dos Órgãos Colegiados.
Art. 9º. A eleição será realizada nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2016, sendo o dia 22 

somente para os servidores das unidades hospitalares em virtude de sua escala de trabalho. 
Parágrafo único. São eleitores para fins desse regimento todos os servidores técnico-

administrativos, incluindo ativos, licenciados e aposentados sendo os votos destes últimos 
considerados somente de forma consultiva.

Art. 10. A localização das urnas, seu horário de funcionamento, a composição das mesas 
eleitorais, bem como a guarda das urnas e demais materiais pertinentes ao pleito serão 
definidos e executados pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo único. A fiscalização será de responsabilidade das chapas concorrentes.
Art. 11. A cédula eleitoral conterá o nome e o número das chapas homologadas.
Parágrafo único. Em caso de uma única chapa, deverão estar impressas na célula as 

opções SIM e NÃO.
Art. 12. A critério da Comissão Eleitoral poderão ser organizados debates com a(s) 

chapa(s) inscrita(s).
Art. 13. Sobre os materiais para garantia do pleito, fica estabelecido o que segue:
1 – O fornecimento da listagem de servidores e suas localizações ficará a cargo da PR-4; e
2 – A elaboração, confecção e guarda das cédulas ficarão a cargo da Comissão Eleitoral.
Art. 14. A apuração será realizada no dia 22 de setembro de 2016, a partir das 21 horas.
Parágrafo único. Serão considerados válidos os votos atribuídos a uma chapa. Em caso 

de chapa única, serão considerados válidos os votos consignados às opções SIM ou NÃO.
Art. 15. Para a representação no Consuni, CEG e CEPG, serão considerados eleitos os 

candidatos a representantes efetivos e seus respectivos suplentes, constantes das chapas 
concorrentes e que comporão a representação proporcionalmente ao número de votos 
válidos atribuídos a cada uma das chapas.

§ 1º As vagas serão preenchidas pelas chapas, em chamadas alternadas e respeitando 
a proporcionalidade, com a indicação de titular e suplente da mesma vaga, até que todas 
as 09 (nove) vagas estejam preenchidas. 

Parágrafo único. No caso de chapa única, a mesma será considerada vitoriosa se 
conseguir maioria simples de votos SIM. Em caso de maioria de votos NÃO, o processo 
será anulado e novo processo será convocado. 

Art. 16. Apurados os resultados, a Comissão Eleitoral aguardará até às 17 horas do dia 
23 de setembro de 2016 para recebimento e análise de eventuais solicitações de recurso, 
antes da proclamação do resultado.

Art. 17. Não havendo recurso ou sendo o mesmo indeferido pela Comissão Eleitoral, o 
resultado será enviado ao Presidente do Conselho Universitário da UFRJ, para homologação 
do resultado.

Art. 18. A posse dos representantes dos Servidores Técnico-Administrativos se dará na 
primeira sessão, após a proclamação do resultado, no respectivo colegiado para os quais 
os representantes foram eleitos.

Art. 19. Os casos omissos e não previstos nesta Portaria serão apreciados e resolvidos 
pela Comissão Eleitoral.
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CAMPUS MACAÉ

Precarização do trabalho terceirizado não tem fim
A mesma realidade de explora-

ção de mão de obra que as dezenas 
de prestadores de serviços espa-
lhados pelos campi do Fundão e 
da Praia Vermelha já viveram se 
repete na UFRJ-Macaé. 

Desde junho, os 45 trabalha-
dores precarizados da GRA Servi-
ços Terceirizados não são pagos 
pela empresa. Além do salário, 
a terceirizada está devendo vale-
-transporte e tíquete-refeição. 

Embora seus empregados 
respondam pela limpeza dos três 
polos, inclusive dos laboratórios,  
entre os quais, o anatômico, a em-
presa não paga insalubridade nem 
fornece equipamentos adequados 
para a realização do trabalho.

Golpe à vista? – De acordo 
com os trabalhadores, o contrato 
deles com a GRA é de 45 dias, e por 
isso eles temem levar um calote da 
empresa. 

Denúncia ao MP 
e campanha de 
alimentos

Na quinta-feira, dia 28, di-
rigentes da Associação dos Tra-
balhadores Terceirizados da 
UFRJ (Attufrj) foram ao Polo 
Universitário ouvir os trabalha-
dores. Sob pressão, mesmo sem 
salário, com fome e sem os R$ 
2 para a passagem de ônibus, os 
trabalhadores se revezam e ga-
rantem a limpeza das unidades 
acadêmicas. 

A primeira providência ado-

tada pelos diretores da Attufrj, 
Waldinéa Nascimento e Robson 
de Carvalho, foi denunciar a GRA 
Serviços Terceirizados no Minis-
tério Público do Trabalho, em 
Macaé. A segunda, foi espalhar 
cartazes pelo campus convocan-
do a comunidade universitária 
a se unir em solidariedade aos 
terceirizados, doando alimen-
tos para eles e suas famílias. 

Attufrj vai ao 
Consuni cobrar 
atitude da 
Reitoria 

A presidente da entidade, 
Waldinéa Nascimento, fez um 
relato emocionado da situação 
humilhante imposta aos tercei-
rizados do campus Macaé. 

“Eles pediram que a Attufrj 
fosse lá, mas não sabíamos o que 
iríamos encontrar. Nos depara-
mos com um quadro igualzinho 
ao que vimos aqui, no Fundão, 
em 2015, com os trabalhadores 
da Qualitécnica. Há dois meses 
os terceirizados da GRA Serviços 
estão sem receber salários e bene-
fícios. O menino que nos atendeu 
estava trabalhando sem almoço, 
porque não tinha o que levar na 
marmita, e lá não tem bandejão. 
A direção do campus recomenda 
que eles trabalhem em rodízio, 
mas não há condições para isso. 
Muitos desses trabalhadores já 
não têm onde morar, por não te-

rem pagado aluguel. No dia em 
que o reitor esteve lá, pediram 
a eles que fizessem um mutirão 
para que ninguém soubesse o 
que estava acontecendo”, relatou 
Waldinéa. 

 
Apelo

“Acompanhem este caso e não 
deixem pessoas trabalhando em 
condições tão desumanas”, pediu 
Waldinéa ao Conselho Universitário 
(Consuni). 

Resposta da 
UFRJ  

 O pró-reitor de Gestão e Gover-
nança, Ivan Carmo, informou que 

a empresa já havia sido chamada 
para explicar o atraso no pagamen-
to dos salários dos seus empregados 
no campus Macaé e se comprome-
teu que iria acertar com eles naque-
le mesmo dia, 28 de junho. 

Segundo Ivan, a UFRJ não de-
via nada à empresa, e, se não pa-
gasse aos trabalhadores na quin-
ta-feira, conforme o combinado, 
ela receberia multa financeira e o 
contrato seria rescindido. 

Roberto Leher solicitou ao pró-
-reitor que a empresa fosse moni-
torada, para saber se ela havia ou 
não pago aos terceirizados, e pediu 
também à Attufrj que ajudasse a 
manter as informações a respeito 
atualizadas.    

Aloízio Teixeira: reitor que enfrentou o 
elitismo e democratizou o acesso à UFRJ

No dia 23 de julho de 2012, a 
UFRJ ficou órfão do professor Aloísio 
Teixeira. A data, como não poderia 
deixar de ser, foi lembrada no Conse-
lho Universitário, porque o ex-reitor 
por dois mandatos já se transformou 
numa lenda para a comunidade 
universitária, por suas ações corajo-
sas em promover a democratização 
do acesso a esta universidade. 

Sua luta intensa e sem tréguas 
contra a empáfia de uma casta eli-
tista que ainda habita a instituição 
e permanece firme no seu propósito 
de favorecer minorias bem-nascidas 
com certeza será lembrada pelas ge-
rações de jovens de todas as classes e 
raças que tiverem o privilégio de fre-

quentar os campi da UFRJ.
A lembrança de Aloísio Teixeira 

em tempos de retrocesso na Educa-
ção é o tema do artigo do professor 
Hélio de Mattos Alves publicado nos 
portais Carta Maior e Vermelho que 
relembra a trajetória do ex-reitor du-
rante os mandatos de 2003 a 2011. 
Ele registra, por exemplo, que nos 
oito anos à frente da universidade, 
Aloízio Teixeira foi um crítico severo 
da situação de extrema dificuldade 
para o ingresso de jovens de escolas 
públicas nas instituições de ensi-
no superior federais, conseguindo 
aprovar nos colegiados superiores da 
UFRJ políticas públicas de inclusão 
social e cidadania que permitiram 

à instituição ampliar suas vagas e 
democratizar o acesso.  

“A marca de Aloísio Teixeira à 
frente da UFRJ foi de uma trajetória 
vitoriosa, com transformações e pro-
tagonismos na luta pelo acesso dos 
jovens brasileiros de 18-24 anos ao 
ensino superior. Foram implemen-
tadas propostas de democratização 
da entrada aos cursos de graduação 
e expansão das vagas.” 

Em entrevista para o SinTV (por-
tal de vídeos do Sintufrj) durante o 
Encontro de Carreira organizado pela 
entidade em setembro de 2011, o ex-
-reitor, então coordenador do Fórum 
de Ciência e Cultura, afirmou: “Eu 
avalio que não conseguimos a vitó-

ria que queríamos na questão, pois 
o esforço que fizemos foi o de tentar 
implantar o Plano de Cargo Único. 
Ainda considero que seria a solução 
adequada para uma política de pes-
soal que valorizasse os quadros, a 
formação, estimulasse as pessoas a 
estudar cada vez mais e abrir espaço 
para pessoas novas. A carreira que foi 
estabelecida tem limites. Acho que de-
vemos continuar lutando pelas duas 
frentes: uma, para encontrar uma for-
ma de resolução mais estratégica, nos 
moldes do plano do Cargo Único e, ao 
mesmo tempo, lutar por modifica-
ções na carreira (atual) a curto prazo 
que eliminem, pelo menos, algumas 
das distorções”.

WALDINÉA expõe no Consuni o drama dos terceirizados do campus UFRJ-Macaé

IVAN Carmo

ALOÍSIO Teixeira

Foto: Internet

Fotos: Renan Silva
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CAMPUS MACAÉ

Os técnicos-administrativos 
das unidades que com-
põem os três polos do 

campus UFRJ-Macaé (Universitá-
rio, Barreto e Ajuda) deliberaram, 
em reunião, com a presença do 
coordenador do Sintufrj Milton 
Madeira, acatar a decisão da as-
sembleia da categoria, realizada 
no dia 21 de julho, no Fundão, de 
paralisação de 5 a 22 de agosto. 

Em ofício enviado ao reitor 
Roberto Leher, a direção sindical 
reafirma que “faltou isonomia e 
respeito da Reitoria ao planejar 
o recesso acadêmico, em con-
formidade com o calendário da 
Olimpíada, ao não considerar os 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos em educação”.  

Essencialidades – Os tra-
balhadores em Macaé também 
concordaram com o que a as-
sembleia deliberou em relação 
aos serviços essenciais. Assim, 
tanto lá como nos demais campi, 
somente as atividades ligadas à 
vida, à segurança da comunidade 
universitária, à preservação do 
patrimônio institucional e as que 
possam causar prejuízos legais à 
UFRJ funcionarão no período de 5 
a 22 de agosto por escala. 

Na reunião no Polo Universitá-
rio, onde trabalham 150 técnicos-
-administrativos em educação, a 
técnica em biotério Flávia Pereira 
Vieira informou que, como em 
todo o campus são apenas quatro 
o total desses profissionais, cada 
um adotaria a melhor forma de 
atender às necessidades dos ani-
mais durante a paralisação. 

Uma das reivindicações de 
Flávia – que com certeza é também 
dos seus colegas de ofício – é a 
contratação de assistentes para os 
biotérios. “Como não tem assisten-
tes de biotérios, somos obrigados a 
realizar trabalho que não compete 
ao técnico”, disse.    

Trinta horas – As auxiliares 
de enfermagem Josi Alvarenga de 
Matos Augusto, Luciana de Paula 
Grosso e Izanete Ribeiro da Gama 
Campos informaram aos colegas 
na reunião que eles têm direito 
a cumprir jornada semanal de 
30 horas. 

  
WhatsApp para 
agilizar a comunicação
A relação da direção do Sintufrj 

com os trabalhadores do campus 
UFRJ-Macaé vai mudar. Os vários 
quilômetros que separam a enti-
dade da categoria no município 
macaense não serão mais desculpa 
para o não atendimento imediato 
das demandas dos servidores pelos 
seus dirigentes sindicais 

“O Sintufrj pede desculpas a 
todos pelas falhas ocorridas até 

Sintufrj vai aonde está a categoria 

agora, mas daqui para a frente o 
comportamento da entidade será 
outro com a categoria em Macaé”, 
comprometeu-se o coordenador 
Milton Madeira.

De acordo com o dirigente sin-

dical, uma das primeiras medidas 
para aproximar o Sindicato da 
categoria será a disponibilização 
de um número de WhatsApp para 
os trabalhadores encaminharem 
suas demandas (dúvidas sobre os 

A partir do mês de setembro, 
os trabalhadores sindicalizados 
do campus UFRJ-Macaé contarão 
com plantão mensal de advo-
gados cíveis. A boa novidade foi 
levada à categoria nas reuniões 
organizadas pela direção sindical 
na quinta-feira, dia 28, no Polo 
Universitário e no auditório do 
Nupem, no Polo Barreto. 

Com a aprovação da categoria, 
o plantão mensal do Dejur Cível em 
Macaé funcionará provisoriamente 
em uma sala da Casa do Idoso, 
localizada na Rua Luiz Belgrado, 
540, no bairro Imbetiba. Mesmo 
local onde, através de convênio 
com a prefeitura macaense, a 
UFRJ garante aos alunos dos cursos 
de graduação na área de saúde 
(medicina, nutrição, enfermagem/
obstetrícia e farmácia) residência e 
práticas médicas, em atendimento à 
população cem por cento pelo SUS.  

“Por enquanto, estamos com 
dificuldades para conseguir uma 
sala dentro do Polo Universitário, 
que seria o ideal para todos. Mas 

serviços prestados pela entidade 
aos sindicalizados, denúncias de 
assédio moral etc.) e agendarem 
horário com o Departamento 
Jurídico Civil para atendimento 
em Macaé.   

Seminário
Outra informação impor-

tante foi sobre o adiamento, 
de agosto para setembro, da 
realização do I Seminário sobre 
Assédio Moral do Sintufrj, no 
campus UFRJ-Macaé, em virtude 
da Olimpíada.   

Uma das tarefas da categoria 
para o evento será indicar um 
profissional do campus para 
participar, como palestrante, da 
mesa de debates.  

 
Qualidade de vida 
Como o Espaço Saúde Sintufrj 

não pode ir ao campus Macaé, 
Milton Madeira informou que a 
direção sindical está conversando 
com o Cepe/Petrobras local para 
fechar convênio e garantir o acesso 
da categoria aos equipamentos de 
lazer do clube. Esse tipo de parceria 
já foi selado pelo Sindicato com o 
Cepe/Petrobras no Fundão.  

Atendimento jurídico aos sindicalizados
o importante é que, em quanto 
continuamos a procurar um local 
mais acessível a todos os sindicali-
zados para instalação do plantão 
do Dejur Cível, os trabalhadores 
estarão contando com essa impor-
tante prestação de serviço”, explicou 
Milton Madeira.  

  
Plantões 
Quem deve decidir sobre o 

melhor dia do mês e o horário para 
funcionamento dos plantões de ad-
vogados são os sindicalizados com as 
suas demandas, propôs o advogado 
Rafael Mello, do Departamento de 
Gestão de Processos do Sintufrj. Ele 
participou das reuniões do Sindicato 
com a categoria complementando 
as informações sobre a ida do Dejur 
Cível ao campus.    

“A inserção do Dejur Cível em 
Macaé é um projeto antigo da direção 
do Sintufrj, porque se entende que 
é o Sindicato que tem que ir até os 
trabalhadores, e não o contrário. 
Como atualmente a entidade conta 
com uma estrutura razoável para 

prestação de muitos serviços aos 
sindicalizados, chegou a hora de 
começar a descentralizar o atendi-
mento do jurídico”, disse Rafael.

Serviço
Com esta decisão, o Sintufrj põe 

à disposição dos sindicalizados do 
campus Macaé um departamento 
jurídico que trata de demandas 
pontuais da categoria e em todo 
o estado. Segundo Rafael, depen-
dendo do tipo de reclamação, a lei 
impõe que a ação seja processada 
no domicílio do trabalhador. 

“A categoria terá à disposição 
um escritório com 12 advogados 
civis, que garantirão o acesso a um 
serviço de qualidade, com privaci-
dade e sem custo algum, além da 
contribuição mensal ao Sintufrj”, 
complementou Rafael. 

O jurídico cível vai atender 
os trabalhadores com múltiplos 
problemas a resolver, como, por 
exemplo: pagamento de pensão, 
divórcio, entre outras demandas de 
família; reclamação contra casas 

comerciais (defesa do consumi-
dor); compra e venda de imóvel, 
alvarás, entre outras pendências”, 
informou Rafael.

“Os sindicalizados terão acesso 
a um serviço de qualidade, com 
hora marcada e privacidade, e sem 
custo algum, além da contribuição 
mensal ao Sintufrj. Na verdade, são 
os sindicalizados em Macaé tendo 
acesso a uma parte da estrutura 
da entidade que eles ajudam a 
manter com suas contribuições”, 
complementou o advogado.  

Ponte  
O plantão cível também fará 

a ponte entre a categoria e o De-
partamento Jurídico Trabalhista 
e a Assessoria responsável pelas 
ações coletivas (28%, 17%, 3,17%), 
repassando as demandas e, se for 
o caso, levando documentos para 
abertura de processos, entre outras 
contribuições, para agilizar o 
atendimento à categoria pelas áreas 
jurídicas ainda centralizadas na 
sede da entidade, no Rio de Janeiro.    

Fotos: Renan Silva

REUNIÃO no Polo Universitário: Milton Madeira e Rafael Mello conversam com a categoria  

LUCIANA de Paula, Josi Augusto e Izanete Campos TRABALHADORES do Nupem reunidos com o Sintufrj

COORDENADOR 
Milton Madeira
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Reitor: “É gravíssima a situação 
do orçamento da instituição”
Reitoria apresenta ao Consuni relatório preparado pela PR-3 e PR-6 sobre as contas da universidade

As contas públicas da UFRJ foram 
o ponto central da sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) no dia 28 
de julho, e a discussão sobre o tema 
prosseguirá na próxima reunião do 
colegiado. De acordo com o reitor Ro-
berto Leher, “é gravíssima a situação 
do orçamento da instituição”. 

O relatório levado ao Consuni foi 
elaborado pela equipe da Pró-Reitoria 
de Planejamento, Desenvolvimento e 
Finanças (PR-3) com o apoio da Pró-
-Reitoria de Governança (PR-6), da 
Prefeitura Universitária e do Escritório 
Técnico Universitário. Ele apresenta 
a situação orçamentária de 2015 até 
o fi m de 2016, com as diretrizes para 
recuperação de recursos, e funcionará 
como um roteiro para subsidiar a pro-
jeção do Orçamento para 2017.

“Esperamos apresentar com este 
relatório para o Conselho e a comu-
nidade que a UFRJ não cabe nesse or-
çamento. Mas isso não signifi ca que 
vamos nos conformar com a escassez 
e deixar a instituição degradar”, disse 
Roberto Leher, acrescentando que a 
manutenção (dos campi) tem sido 
feita: “Todos devem estar percebendo 
que o campus (a Cidade Universitá-
ria) está bem cuidado, e isso mostra 
que a instituição não está abatida. 
Temos que perseverar esta vitalidade 
acadêmica como elementos que estão 
legitimando nossa busca de recursos 
para enfrentar a situação de estrangu-
lamento fi nanceiro.” 

As contas
Salta aos olhos no rela-

tório o défi cit crescente: em 
2014, R$ 62.109.925,12; em 2015, 
R$ 121.440.214,64; e em 2016, 
R$ 283.340.611,64. Isso levando em 
conta contingenciamentos desde o 

fi nal de 2014, aumento expressivo da 
tarifa de energia elétrica e novo con-
tingenciamento em 2015.

De acordo com a previsão da 
Reitoria, em 2016 o orçamento ne-
cessário para toda a UFRJ teria que 
ser de R$ R$ 628.861.513,64, in-
cluindo restos a pagar de 2015. Mas 
o orçamento autorizado pela Lei Or-
çamentária Anual (LOA) é de apenas 
R$ 447.966.323,00. 

E isso porque houve um contin-
genciamento de R$ 56.263.847,00 
(ou seja, 20%) no orçamento de 
custeio e de R$ 46.181.574 (60%) no 
orçamento de investimento. 

Entre as ações para enfrentar 
o défi cit, a Reitoria redimensionou 
contratos, com redução de gastos da 
ordem de 26% com vigilância e 20% 
com limpeza e conservação.  

E prevê, entre os itens de despesa 
do Orçamento de 2016 com desem-
penho defi citário (que somam um 
défi cit total de R$ 63.114.333,73), 
défi cit de R$ 15.975.364,45 na des-
pesa de energia; R$ 11.301.857,45 
na despesa com limpeza e conser-
vação e R$ 7.754 milhões na des-
pesa com profi ssionais extraquadro 

dos HUs, entre outros.

Promessa do MEC 
Em reunião com o MEC, a UFRJ 

obteve o compromisso de liberação do 
orçamento contingenciado. E solici-
tou, ainda, o ressarcimento do valor 
adiantado pela UFRJ para as obras do 
Laboratório Brasileiro de Controle de 
Dopagem (R$ 13 milhões); a diferença 
entre o previsto e o enviado para assistên-
cia estudantil e recursos para o campus 
no município de Caxias. A UFRJ atuou 
também junto à bancada parlamentar 
no Congresso Nacional angariando re-
cursos da ordem de R$ 36 milhões.  

A PR-3 propôs a criação de oito 
câmaras técnicas, com representação 
das decanias e instâncias da adminis-
tração central, para se aprofundar so-
bre temas como assistência estudantil, 
contas públicas (energia, telefonia 
etc.), ações acadêmicas, contratos 
terceirizados, entre outras despesas, 
para ajudar no equilíbrio do escasso 
orçamento. 

Projeção para 2017 
exclui extraquadro

Como o relatório levado ao Con-

suni servirá de base para discussão 
do Orçamento de 2017, já foram 
feitas projeções de despesas com base 
em valores em execução em 2016 
atualizados. Para custeio, há previ-
são de R$ 542.281.138; para recursos 
específi cos e de investimento, a soma 
é de R$ 180.616.142. O total é de 
R$ 772.897.280.

Os valores previstos para con-
tratos são superiores aos de 2016, 
porque preveem novas licitações e 
expansão de serviços em até 25%. 
Só que, segundo o relatório, não foi 
incluída a previsão para os serviços 
profi ssionais dos extraquadro dos 
HUs em 2017.

Sobrevivendo 
“O que há, na verdade, é um 

enorme corte do orçamento, de for-
ma muito grave, que vem cada vez 
mais fragilizando nossa instituição. 
Mas, apesar de todas as difi culda-
des, a UFRJ tem conseguido funcio-
nar de forma adequada, sem para-
lisação de atividades em função das 
difi culdades”, chamou a atenção 
o pró-reitor de Planejamento, De-
senvolvimento e Finanças, Roberto 

Gambine. Ele citou como exemplo 
as obras em andamento, como a do 
complexo do CFCH, ao lado da Fa-
culdade de Letras. 

O pró-reitor Roberto Gam-
bine explicou que a UFRJ traba-
lha para dar uma solução para 
a contratação dos extraquadro, 
cuja negociação com o governo 
ocorre desde a época do reitor 
Carlos Levi. “Avançou, pois ago-
ra a gente já tem bem sistemati-
zada quais seriam as demandas 
para as contratações. Estamos 
sinalizando, na discussão do or-
çamento, que a gente está traba-
lhando para não ter essa despesa 
(o pagamento dos extraquadro) 
em 2017, que se tornaria uma 
despesa de pessoal e não mais de 
custeio”, explicou.

Mas se a situação não estiver 
solucionada até lá? 

“A gente vai rediscutir”, 
garantiu Gambine, lembrando 
que o relatório sobre as contas 
da UFRJ é apenas uma proposta 
que está sendo apresentada à co-
munidade universitária. “Tudo 
aquilo são previsões, que somam 
mais de R$ 700 milhões, prova-
velmente aquém do que a gente 
vai receber. Mas são sinalizações 
do que está em curso na univer-
sidade, com a projeção de corre-
ções de contrato, dissídios traba-
lhistas e previsão de crescimento 
de 25% nos serviços”, afi rmou.

Nota de repúdio da Fasubra ao editorial de O Globo 
que defende o fi m do ensino superior público no Brasil

A Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Administra-
tivos em Instituições de Ensino Su-
perior Públicas do Brasil (Fasubra-
-Sindical) repudia veementemente 
declarações do jornal aliado dos 
golpistas, O Globo, no editorial pu-

blicado dia 24 de julho, intitulado 
“Crise força o fi m do injusto ensino 
superior gratuito”.

Reafi rmamos nosso compro-
misso de luta por uma educação 
pública, gratuita, estatal e de qua-
lidade socialmente referenciada, 

entendendo-a como um direito so-
cial universal, garantido pela Cons-
tituição da República Federativa do 
Brasil.

Não admitimos que a extinção 
de direitos ou a reversão de políticas 
sociais historicamente conquis-

tadas sejam dadas como solução 
para uma crise cuja causa não é de 
responsabilidade do povo.

As saídas para a crise devem 
ser encontradas, por exemplo, na 
redução das margens exorbitantes 
de lucro dos bancos, no combate à 

sonegação de impostos, endêmica 
entre grandes empresas, na taxação 
das grandes fortunas e no não pa-
gamento dos juros da dívida.

 Fora, Temer!
Direção Nacional 
da Fasubra-Sindical

Extraquadro dos 
HUs ficarão sem 
salários em 2017?

Foto: Renan Silva
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É LUTA!

Attufrj: um ano de lutas e conquistas
Antes da Attufrj, era comum terceirizadas desistirem do contrato com a UFRJ e sumirem 
sem pagar vários meses de salários aos trabalhadores, vale-transporte e tíquete-refeição

A Associação dos Trabalhado-
res Terceirizados da UFRJ (Attufrj) 
completou um ano de existência 
no dia 29 de abril. A criação da 
entidade foi resultado da luta dos 
trabalhadores pelo reconhecimento 
de seus direitos trabalhistas e contra 
as infrações e abusos das empresas 
prestadoras de serviços contratadas 
pela universidade.

De acordo com uma das fun-
dadoras e atual presidente da en-
tidade, Waldinéa Nascimento, a 
Attufrj vem cumprindo o seu papel 
de garantir os direitos dos tercei-
rizados e de reivindicar melhores 
condições de trabalho. A Reitoria 
da UFRJ reconheceu a legitimida-
de da associação e passou a fazer 
reuniões periódicas com seus diri-
gentes.  

  
Justiça lenta e cega 

“Começamos nossa luta contra 
os atrasos de pagamentos de salá-
rios pelas empresas contratadas e 
chegamos à criação de uma enti-
dade nossa, dos terceirizados. Além 
de atrasar os pagamentos, quando  
saíam da UFRJ, as empresas dei-
xavam os trabalhadores sem nada. 
Hoje isso não mais acontece da 
forma como era antes, pois con-
quistamos no Ministério Público do 
Trabalho e na Reitoria mecanismos 
para proteger os direitos dos tercei-

rizados. Amadurecemos muito. 
Nossas reuniões com a Reitoria têm 
ajudado a minimizar os proble-
mas. Antes do incêndio tomar conta 
de tudo, vamos lá e eliminamos os 
focos”, relata Waldinéa. 

Segundo a vice-presidente e 
também fundadora da Attufrj, 
Terezinha da Costa, a associação 
conseguiu muitas vitórias para 
garantir os direitos trabalhistas 
dos terceirizados, mas ainda tem 
que enfrentar a lentidão da Justi-
ça, e uma Justiça que não “legisla 
para o trabalhador”. 

“Conseguimos fazer com que 
os pagamentos que não eram fei-
tos fossem honrados. Esse era um 
dos nossos principais problemas. 
Colocamos também a empresa 
Qualitécnica na Justiça, só que 
a justiça neste país é lenta e não 
favorece o trabalhador”, constata 
Terezinha.

Mais uma empresa caloteira  
No momento, a Attufrj está re-

gularizando com a Reitoria os paga-
mentos de direitos que, com a saída 
da empresa Venturelli, não foram 
feitos, como aviso prévio e décimo 
terceiro salário. “Mas ainda falta 
acertar com 46 trabalhadores que 
não receberam nada. A empresa diz 
que não reconhece esses funcioná-
rios, embora tenham carteira assi-

nada. Criamos uma estratégia com 
a Reitoria para conseguir arrancar 
esse pagamento, e estamos firmes 
nesse propósito”, disse Terezinha.

As reuniões quinzenais com a 
Reitoria são avaliadas por Waldi-
néa como uma grande conquista 
dos terceirizados. “O resultado tem 
sido muito bom”, atesta. Um dos 
avanços foi a redução do assédio e 
a obrigatoriedade de as empresas 
fornecerem material de proteção. 
“Hoje os encarregados assediadores 
são afastados e as empresas forne-
cem o material necessário para o 
trabalho”, informa Waldinéa. 

Formação 
A associação agora investe em 

formação política e atrair mais as-
sociados. No dia 9 de julho, a enti-
dade realizou seminário no Fundão 
que resgatou a história de luta da 
categoria e reafirmou a importân-
cia da organização dos trabalhado-
res. O evento também debateu a lei 
da terceirização e a precarização do 
trabalho terceirizado. 

“O seminário foi muito pro-
dutivo, e para a maioria foi uma 
nova experiência. Aprovamos en-
caminhamentos estratégicos, como 
realizar panfletagens e conquistar 

mais trabalhadores para a associa-
ção. Hoje a Attufrj é bem conhecida 
no Fundão, e queremos ampliar 
nosso trabalho para outros campi. 
Este é um dos desafios da entidade. 
Ampliando o quadro de associa-
dos, podemos proporcionar alguns 
benefícios que são necessários e 
importantes para nós”, afirmou 
Waldinéa.

Por falta de dinheiro, o registro 
legal da Attufrj ainda não foi feito, 
mas, segundo Waldinéa e Tere-
zinha, provavelmente no mês de 
agosto a entidade já estará oficial-
mente legalizada. 

Estudantes ocupam a Praia Vermelha
Durante seis dias, de 14 a 20 de 

julho, estudantes da UFRJ ocuparam 
o campo de futebol, no campus da 
Praia Vermelha, para protestar con-
tra a utilização do local como base 
para agentes de segurança federais 
durante a Olimpíada e para reivin-
dicar o atendimento de suas princi-
pais pautas em relação a assistência 
estudantil e gestão democrática na 
universidade. 

Pelo Facebook, o dirigente do 
DCE Mário Prata, Rafael Pena, in-
forma que a ocupação “foi extre-
mamente vitoriosa, com pautas his-
tóricas do movimento estudantil da 
UFRJ atendidas”, após quatro reu-
niões de negociação com a Reitoria. 
Durante a ocupação, os estudantes 
realizaram diversas atividades, como 
a promoção do diálogo com os Cen-
tros Acadêmicos (CAs) da Praia Ver-

melha sobre os mais variados temas, 
atividades culturais, criação de uma 
composteira, construção de um espa-
ço de convívio dos estudantes e a re-
abertura dos vestiários do Campinho.

Conquistas
Como resultado da ação es-

tudantil, a Reitoria assumiu os 
seguintes compromissos com as 
lideranças do movimento: aumen-
to das bolsas de assistência; bolsa - 
permanência por 12 meses para to-
dos os ingressantes cotistas; creche 
na Praia Vermelha e no Fundão; 
criação da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis; criação de protocolo de 
conduta para as forças de seguran-
ça no período em que estiverem na 
UFRJ; UFRJ como ponta de lança na 
luta por mais recursos para o Plano 
Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes); melhoria nas condições de 
uso do Campinho para atividades 
culturais diversas; iluminação dos 
espaços no entorno da Faculdade 
de Letras, Escola de Educação Físi-
ca e Reitoria; rediscussão do projeto 
do Plano Diretor com DCE e CAs; e 
realização de um ato até o fim do 
ano sobre os megaeventos.

 “Para nós, a realização de me-
gaeventos na cidade é sustentada 
pela constante violação dos direitos 
humanos da população numa lógi-
ca predatória, e não podemos admi-
tir que a nossa universidade participe 
dessa construção de forma alguma, 
sobretudo quando sua participação 
for para abrigar em nossos espaços 
tropas de repressão que, durante o 
período olímpico, agirão contra os 
movimentos sociais e entidades”, 
criticou o dirigente do DCE. 

DIRETORIA da Attufrj: Waldinéa Nascimento, Terezinha da Costa, Robson de Carvalho, 
Elisângela Sanyw e Maria Agnélia Oliveira

ACAMPAMENTO dos alunos no Campinho

Foto: Divulgação

Foto: Internet
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REIVINDICAÇÃO

HU integra rede hospitalar para a Olimpíada
Diretor solicita ao MEC contratação de mais pessoal para ampliar número de leitos

O Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) faz 
parte da rede de unidades hospita-
lares designada pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro para “atendimento 
de eventuais acidentes de múltiplas 
vítimas” durante os Jogos Olím-
picos. O diretor Eduardo Côrtes foi 
informado da novidade somente na 
terça-feira, dia 26 de julho, pela Se-
cretaria estadual de Saúde.  

Como o HU não contou com 
contrapartida governamental para 
constar da rede, como ocorreu com 
as outras unidades de saúde, Côrtes 
está pleiteando do Ministério da Edu-
cação autorização para contratação 
emergencial de cerca de 180 profi s-
sionais, entre médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, fi siotera-
peutas, nutricionistas e assistentes 
sociais, para a abertura de 22 leitos 
de CTI e 40 de enfermaria cirúrgica.  

Pedido ao MEC
“O HU não estava na relação, 

porém, a partir de ontem (dia 26) 
foi incluído como hospital de alta 
especialização cirúrgica para a pri-
meira e a segunda onda (de aten-
dimento, em caso de acidente de 
vulto). Já há hospitais relacionados, 
no entanto, dependendo do tama-
nho do acidente, não darão conta. 
E, aí, poderemos ser acionados para 
a primeira onda de atendimento, 
no momento do acidente, para não 
deixar a pessoa morrer. E, depois, 
na segunda onda, com cirurgias 
reconstrutivas e mais defi nitivas”, 
explicou o diretor. 

Até a semana passada, o MEC 
ainda não havia respondido à rei-
vindicação de Eduardo Côrtes. “Não 
tem contrapartida (por parte do esta-

Consuni repudia expulsão de Adlène Hicheur
Sem provas defi nitivas, o pro-

fessor franco-argelino Adlène Hi-
cheur, que era pesquisador-visitante 
do Instituto de Física da UFRJ, foi 
deportado sumariamente do Brasil 
na noite do dia 15 de julho. A Po-
lícia Federal o retirou de casa, pela 
manhã, durante uma conferência 
por Skype com outros professores. 
O físico, nascido na Argélia e natu-
ralizado francês, estava radicado no 
Brasil há mais de três anos. 

A medida foi determinada pelo 
Ministério da Justiça sob a alega-
ção de que a decisão convinha “ao 

interesse nacional”. O professor foi 
condenado em 2009 na França sob 
a acusação de associação a crimi-
nosos com vistas a planejar um 
atentado terrorista. De acordo com 
o Estatuto do Estrangeiro, a depor-
tação sumária é uma medida ex-
traordinária que acontece quando 
o interesse nacional exige a retirada 
imediata do indivíduo do território 
nacional em razão de inconveniên-
cia de sua presença no país. 

Em nota, a UFRJ manifestou 
extrema preocupação com a ação, 
“anunciada sem apresentação de 

justifi cativas claras e atenção aos 
princípios democráticos básicos, 
com direito à defesa”. Segundo o 
reitor Roberto Leher, a UFRJ reno-
vou o contrato de trabalho do pro-
fessor por mais dois anos em julho. 
“Não nos foi apresentada docu-
mentação que justifi casse a depor-
tação”, disse Leher. A sessão do Con-
selho Universitário na quinta-feira, 
dia 28, aprovou moção de repúdio à 
expulsão do professor do país. 

Em carta encaminhada ao 
Centro Brasileiro de Pesquisas Fí-
sicas (CBPF), em janeiro, o profes-

sor Adlène Hicheur informa que a 
acusação na França se baseou em 
visitas aos chamados “websites sub-
versivos”. “Fui privado da minha 
liberdade por dois anos apenas com 
base nisso. Nenhum outro elemen-
to foi apresentado contra mim”, 
justifi cou. 

Mas a marca de terrorista, que 
havia sido carimbada em Adlène na 
Europa e que o assombrou de 2009, 
quando foi preso, a 2013, quando 
chegou aqui, o acompanhou. Sua 
condenação se tornou conhecida no 
Brasil em janeiro deste ano, quan-

do a revista Época publicou sua 
história. Na matéria “Um terrorista 
no Brasil”, a revista revelou que Hi-
cheur vivia no país com uma bolsa 
do CNPq e que estava sendo investi-
gado pela Polícia Federal. Na Fran-
ça, o professor recebeu, em janeiro, o 
apoio de um comitê internacional de 
mais de 300 membros, entre eles um 
prêmio Nobel de Física. 

O professor se encontra na Fran-
ça, na casa da família. O habeas 
corpus anda não foi julgado, mas os 
advogados continuam pressionando 
o Superior Tribunal de Justiça.

Doação de 
sangue, urgente

A chefe do Servido de 
Hemoterapia do HUCFF, Car-
men Nogueira, faz um apelo 
à comunidade universitária, 
aos que moram nos bairros 
próximos da Ilha do Fundão 
e aos familiares e amigos dos 
pacientes que frequentam a 
unidade para que procurem o 
setor e doem sangue: “Aproveite 
o espírito dos jogos para exercer 
solidariedade, pois você pode 
salvar vidas”.

do ou do município), mas se a gente 
não puder contar com a contratação 
de pessoal, vamos poder contribuir 
muito pouco. O hospital já está su-
perlotado. A nossa parte fi zemos. 
Estamos com 40 leitos de enfermaria 
cirúrgica e 22 leitos de CTI prontos 
para uso, mas precisamos de gente”, 
alertou o diretor.

Hospitais da rede
A Prefeitura do Rio elaborou 

um plano para que a rede de saúde 
esteja preparada para “eventos com 
múltiplas vítimas”. Os cinco hospi-
tais de referência para atendimento 
durante os jogos foram separados 
por regiões. Para a área do Maraca-
nã, as referências serão os hospitais 
Salgado Filho, no Méier, e Souza 
Aguiar, no Centro. Para Copaca-
bana e Lagoa, o Miguel Couto. Na 
Barra da Tijuca, o Hospital Louren-

ço Jorge. Em Deodoro, as ocorrên-
cias serão encaminhadas para o 
Hospital Albert Schweitzer.

Na hipótese de atentado ter-
rorista ou acidente com várias ví-
timas, três outras unidades serão 
acionadas: Evandro Freire, na Ilha, 
Rocha Faria, em Campo Grande, e 
Pedro II, em Santa Cruz. Conforme 
matéria publicado no jornal O Dia 
de 27 de julho, estas oito unidades 
poderão receber 439 pacientes em 
situação de emergência.

O HU foi incluído na relação, 
só que sem contrapartida, como 
melhorias para ampliar o atendi-
mento, como tiveram as unidades 
de saúde envolvidas. A sala de aten-
dimento para múltiplas vítimas do 
Souza Aguiar, por exemplo, passou 
por reformas.

As obras que estão sendo reali-
zadas no HU estão sendo custeadas 

a duras penas com recursos pró-
prios da unidade e com dinheiro 
de emendas parlamentares. A cons-
trução de um Centro de Tratamen-
to Intensivo para 17 leitos é uma 
delas. E, segundo o diretor, o novo 
espaço deverá fi car pronto no dia 
1º de agosto, totalizando 22 leitos 
de CTI com os cinco já existentes. 
Mas, se não houver contratação de 
pessoal, o novo CTI não entrará em 
funcionamento.  

Mais obras
Outras obras anunciadas pela 

direção com recursos provenientes 
de emendas parlamentares tam-
bém já foram iniciadas. Como a 
dos banheiros dos alunos, da sala 
de necropsia e de patologia, a refor-
ma do Setor de Licitações e Com-
pras e da enfermaria clínica 10 B. 

Mas momentaneamente essas 

obras estão paradas, e o diretor explica 
o porquê: “O orçamentário chegou, 
mas o fi nanceiro, não. A empresa se-
lecionada pela licitação paralisou as 
obras até que entre um pouco de di-
nheiro. Mas esse dinheiro vai chegar; 
é só uma questão de tempo”.

Somente a obra do contraven-
tamento – a construção da parede 
estrutural que fechará a fachada 
da ala do HU que foi demolida –, 
iniciada há dois meses, prossegue 
normalmente. Essa reconstrução 
permitirá o aumento de 140 leitos 
na enfermaria da ala D. 

CONTRAVENTAMENTO: quando a obra for concluída, a enfermaria D terá mais 140 leitos

Foto: Renan Silva
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PRECIOSA, UMA HISTÓRIA DE ESPERANÇA

O Centro de Referência para 
Mulheres (CRM) Suely 
Souza Almeida promoveu, 

no dia 19 de julho, uma sessão de 
cinema com direito a debate para 
despertar a discussão e a reflexão 
sobre a cultura do estupro. Foi o 
evento Cine Pipoca, com exibição 
do filme Preciosa, uma história 
de esperança, seguida de palestra 
da coordenadora de Organização 
e Política Social do Sintufrj, Marli 
Rodrigues. 

O filme Preciosa, ambientado 
no Harlem, cidade de Nova Iorque 
(EUA), no ano de 1987, conta a 
história de Claireece “Preciosa” 
Jones, uma garota afro-americana 
de 16 anos que tem uma vida 
repleta de dificuldades. Violentada 
pelo pai e explorada pela mãe, ela 
cresce pobre, analfabeta, gorda e 
sem amor. Após muita luta, dor e 
impotência, Preciosa começa uma 
jornada que a levará a um novo 
recomeço.

Uma mulher e 
muitas violências
A história contada pelo diretor 

americano Lee Daniels retrata, de 
forma realista, o pesadelo vivencia-
do por vítimas de violência em seu 
próprio lar. Preciosa é uma garota 
apática, sem amigos e de semblan-
te fechado. As cenas em sua casa 
são sempre escuras, de modo a 
ressaltar a tristeza e a desesperança 
reinantes. Em contraposição, as 
cenas imaginadas por ela, em que 
é uma figura famosa, cercada por 
fãs e bem cuidada, oferecem uma 
explosão de cores à tela.

“Ela foi vítima de muitas 
violências e vivia uma realidade 
sem perspectivas, mas apesar de 
tudo tinha um amor incondicional 
pelos filhos, mesmo eles sendo 
fruto do estupro cometido pelo pai. 
Na fuga desta realidade, inventou 
um modo próprio de sonhar uma 
vida diferente, mas reproduzia o 
estereótipo da sociedade em que-
rer ser branca e magra. O filme 
tem cenas muito fortes, e nos faz 
questionar que mundo é este em 
que estamos vivendo”, observou 
Marli Rodrigues.

“Apesar de eu lidar com a vio-
lência há mais de 27 anos, o filme 
me impactou, porque mostra um 
universo de violências muito perver-
so. Mas isto acontece mesmo, e não 
é de agora. Este tipo de violência, 
hoje, é mais visível, mas ainda não 
temos um controle para saber se 
cresceu ou diminuiu. O que temos 
hoje são mecanismos de denúncia 
para combater a cultura do estupro, 
que sempre existiu. A mãe, por sua 

Filme inspira debate sobre a cultura do estupro
Evento realizado pelo Centro de Referência para Mulheres da UFRJ, um espaço de 
orientação e combate às muitas violências impostas a crianças, jovens e adultos   

vez, contribuiu para o sofrimento 
da filha negando a história. Isso 
acontece muito, e, por isso, temos o 
CRM aqui para orientar as pessoas. 
E cada um de nós tem o dever, tam-
bém, de denunciar casos assim”, 
destacou a coordenadora do Centro, 
Marisa Chaves.

Exemplo de superação
Além das agressões sofridas 

em casa, Preciosa foi vítima de 
bullying na escola. Rejeitada e 
sem amigos, ela ficava sentada 
em silêncio na última carteira 
da sala de aula durante todo o 
período letivo. Ao engravidar 
pela segunda vez, foi expulsa e 
encaminhada a uma escola al-
ternativa, onde conheceu a pro-
fessora Rain, que lhe ofereceu 
uma educação mais inclusiva 
e manteve um relacionamento 

mais próximo e respeitoso, os 
quais, aliados a amizades esta-
belecidas, auxiliam Preciosa a 
dar um rumo novo a sua vida.

O filme mostra as falhas na 
rede de proteção às pessoas como 
Preciosa. A começar pela escola 
que a personagem frequentou 
por quase dez anos: os educado-
res e a direção não identificaram 
os sinais e os sintomas de vitimi-
zação apresentados pela menina, 

A programação de palestras, 
debates e filmes faz parte da polí-
tica de divulgação do trabalho do 
Centro. Segundo a coordenadora, 
Marisa Chaves, o CRM está à 
disposição de qualquer mulher, 

e muito menos lidaram com suas 
dificuldades de aprendizagem, 
e a assistência social não se 
preocupou em verificar a real 
situação da menina e de sua 
filha portadora de síndrome de 
Down. Outra questão levantada 
pelo filme é que a figura do pai 
abusador tem seu papel ocul-
tado pela mãe – negligente e 
perpetradora de violência física, 
psicológica e sexual em Preciosa.

A história de esperança de 
Preciosa está na superação. Mes-
mo com todas as dificuldades, ela 
decide se libertar da mãe, cuidar 
sozinha da filha portadora de 
necessidade especial e do filho 
mais novo, arrumar um emprego 
e lidar com a Aids (contraída do 
pai estuprador). Assim, Preciosa 
se sentiu capaz de dar os primei-
ros passos para uma vida mais 
estável e feliz. 

Centro está aberto para todas as mulheres 
interna ou externa à UFRJ e dispõe 
de uma boa estrutura e equipe de 
profissionais para ajudar e orientar 
quem precise dos seus serviços. 

O CRM está localizado ao 
lado da Prefeitura Universitária, 

na Ilha do Fundão, e atende de 
segundas a sextas-feiras, de 9h às 
16h. “Qualquer mulher vítima de 
violência doméstica e/ou sexual 
pode nos procurar. Estamos aqui 
para isso”, disse Marisa.

Fotos: Renan Silva

EXIBIÇÃO do filme no auditório do CRM, onde também foi realizado o debate 

MARLI Rodrigues MARISA Chaves e equipe 
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GÊNERO E CIDADANIA

O Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 7/2016, aprovado dia 
29 de junho na Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado, pretende alterar o 
atendimento a mulheres vítimas de 
violência, e tem sido criticado pelo 
movimento feminista.

O PLC – que originalmente 
propunha aprimorar o atendimento 
às vítimas e recebeu, sem consulta 

à sociedade civil, um 
acréscimo que 

permite 

Projeto ameaça alterar Lei Maria da Penha
ao delegado de polícia conceder 
medidas protetivas de urgência 
às mulheres – deve ser votado em 
breve no plenário da Casa.

Com a alteração, o delegado 
poderá determinar a medida pro-
tetiva em caso de risco à vida ou 
integridade física e psicológica da 
mulher, com a responsabilidade de 
remeter a decisão ao juiz em até 24 
horas, para que este possa tomar 
as devidas providências, como a 
prisão. Ativistas do movimento 
feminista, no entanto, criticam 
o fato de não terem sido ouvidas 
sobre a alteração, e acreditam que 

esta alteração transformaria 
um problema estrutural 

em caso de polícia.

Prejuízo ao atendimento
O PLC 7/2016 é um des-

dobramento do Projeto de Lei 
36/2015, que originalmente 
tramitou na Câmara dos De-
putados e propunha aprimorar 
a assistência às vítimas de 
violência com medidas como 
atendimento 24 horas nas 
delegacias. Na Comissão de 
Constituição e Justiça, porém, 
ele recebeu o acréscimo do ar-
tigo 12-B, que dá poder de juiz 
à atividade policial.

“Temos gargalos na apli-
cação da lei, como a ausência 
de delegacias 24 horas espe-
cializadas no atendimento às 
mulheres, mas resolvemos isso 
repassando a responsabilidade 
para quem não está qualificado 
a atender”, afirma a advogada e 
cofundadora da Rede Feminista 
de Juristas, Marina Ganzarolli. 

Para ela, a assistência à víti-
ma de violência seria ainda mais 
prejudicada com a aprovação do 
PLC 7. “Não abordamos o real 
problema estrutural que é a po-
lícia civil, que sequer está prepa-
rada para resolver os problemas 
do dia a dia, que tem apenas 53% 
do efetivo em atividade, 13 mil 
cargos vagos”, disse, referindo-se 
à estrutura existente no Estado 
de São Paulo. E citou a realidade 
geral do país: “Se nas delegacias 
de mulheres, que são preparadas 
para esse atendimento, há pro-
blemas, imagina na comum”.

Judiciário perde força  
“Não temos estrutura na área 

de segurança, e essa medida coloca 
em risco o papel do Judiciário, ao 
tirar das mãos do juiz a decisão. 
Por isso, a CUT é contra”, declara 
a secretária da Mulher Trabalha-

dora, Junéia Martins Batista.
Para a ministra da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres 
durante o governo Dilma Rous-
seff, Eleonora Menicucci, o PLC 
atinge um dos principais avanços 
da Lei Maria da Penha, que é a 
integração de outras ações ne-
cessárias ao acolhimento.

“As delegacias passam a ter 
um poder policial, retirando, 
mesmo que em casos de me-
didas protetivas de urgência, a 
atribuição da expedição dessas 
medidas do Poder Judiciário 
especializado. E se retira esta 
atribuição, mesmo que nos 
casos das medidas de urgência, 
sai de um consórcio de serviços 
destinados à acolhida”, criticou 
Menicucci.

*Com informações do site 
Brasil de Fato e CUT

A discussão sobre as questões 
que envolvem a população negra 
deve envolver pretos e brancos para 
juntos combaterem o racismo. 
Essa foi a avaliação da secretária 
nacional de Combate ao Racismo 
da CUT, Maria Julia Nogueira, 
no encontro do Coletivo de 
Combate ao Racismo da CUT, 
realizado de 13 a 15 de julho, 
em São Paulo.

O objetivo do encontro 
foi traçar estratégias e ações 
fundamentais pela igualda-
de racial e de gênero para 
o planejamento da central 
sindical nos próximos perío-

dos. A atividade reuniu seis das 
principais pastas da entidade que 
dialogam com a questão racial: 
saúde, juventude, mulheres tra-
balhadoras, relações de trabalho, 
cultura, políticas sociais e direitos 
humanos.

 
Mulheres são
as maiores vítimas
De acordo com dados apre-

sentados no encontro, entre 
as mais diferentes formas de 
discriminação racial que se 
expressam na violência poli-

cial, no genocídio da juventude 
negra e na desigualdade de 
gênero, ainda são as mulheres 

negras que mais 

O combate ao racismo é uma tarefa de todos
sofrem e morrem em consequência 
de violência doméstica, obstétrica 
e estupro.

O Mapa da Violência 2015 
produzido pela Faculdade Latino-
-Americana de Ciências Sociais 
(Flacso) aponta que, em um ano, 
morreram 66,7% mais mulheres 
negras do que brancas no país, 
um avanço de 54% em 10 anos.

Para a secretária da Mulher 
Trabalhadora da CUT, Junéia 
Martins Batista, é preciso ter mais 
mulheres negras nos espaços de 
poder com um planejamento 
unificado entre as pastas: “Não 
dá para trabalhar isolado, é 
preciso ter um link com todas 
essas secretarias. Quando vemos 
os dados de violência, de estupro, 
quem são mais violadas? São as 
mulheres negras. Mas quantas 
mulheres negras vão disputar a 
eleição deste ano?”

O desafio para o próximo 
período, segundo o representan-
te da Secretaria de Juventude, 
Adriano Soares, é pensar em 
conjunto políticas que atendam 
às demandas da juventude negra. 
“Não podemos falar sobre juven-
tude sem falar de racismo e do 
extermínio da juventude negra. 
Como mostram os dados do Mapa 
da Violência, são os jovens negros  
os mais vulneráveis”, afirmou.

“O Brasil é o país que co-
mete mais violência 

contra negros”, lembrou o presi-
dente da Central Única das Favelas 
(Cufa), Preto Zezé. Ele diz, ainda, 
que uma das características per-
versas do racismo é naturalizar a 
violência contra jovens negros nas 
periferias. “Naturalizam a morte 
de jovens negros aqui, enquanto 
nos Estados Unidos as pessoas estão 
indo para a rua protestar contra o 
assassinato de negros pela polícia”, 
comparou.

 
Racismo estrutural
O racismo estrutural está em todos 

os espaços de poder e se manifesta no 
funcionamento das empresas, insti-
tuições ou organizações ao provocar 
desigualdade na distribuição de 
serviços, benefícios e oportunidades 
para a população negra.

De acordo com a pesquisa do 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) divulgada em 2013, os 
negros recebem, em média, 63,89% 
dos salários dos não negros, e se 
concentram, em sua maioria, no 
setor de serviços, sendo 56,1% dos 
trabalhadores no país. 

As mulheres negras lideram os 
postos mais precarizados de trabalho. 
“Mais de 70% dos postos de trabalho 
precarizados são ocupados por negros. 
E, quando se fala da mulher negra, é 
pior, porque sofre dupla discrimina-
ção, por ser negra e mulher”, declarou 
Maria Julia Nogueira.

MARIA da Penha 
Maia Fernandes 

inspirou a lei

Foto: Internet
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O Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-
-Americana e Caribenha, 

celebrado em 25 de julho, é mais 
do que uma data comemorativa: 
representa a luta pelo empodera-
mento e pela busca da autonomia 
dessas mulheres.

A data foi inspirada no 1º 
Encontro de Mulheres Negras da 
América Latina e do Caribe, que 
reuniu representantes de mais de 
70 países na República Dominica-
na, entre 19 e 25 de julho de 1992. 

No Brasil, a data entrou em 
vigor no dia 2 de junho de 2014, 
instituída pela Lei nº 12.987/2014, 
sancionada pela presidenta Dilma. 

Marco histórico de luta
O dia 25 virou marco interna-

cional da luta e da resistência da 
mulher negra em relação à opres-
são de gênero e etnia. Nessa data, 
diversas entidades pautam ações 
para disseminar iniciativas que 
assegurem melhoria de condições 
políticas, sociais, educacionais e 
culturais para a mulher negra. 

Este ano, no dia 25 de julho, 
dezenas de entidade se uniram 
e subscreveram manifesto em 
que denunciam que o golpe da 
direita no Brasil, com apoio dos 
fundamentalistas, aprofundou o 
processo de retirada de direitos, afe-
tando mais diretamente mulheres 
negras, indígenas, afro-indígenas, 
imigrantes e refugiadas (veja 
boxe).

Fora, Temer!
Como nos anos anteriores, 

também houve mobilização nos 
estados. Em São Paulo, cerca 
de 5 mil pessoas foram às ruas 
para protestar contra o golpe 
machista e racista e em defesa 
da democracia, aos gritos de 
“Fora, Temer!”.

25 DE JULHO

Mulheres negras contra o golpe 
e por mais direitos

Gicélia Bitencourt, secre-
tária da Mulher Trabalhadora 
da CTB-SP, atacou as políticas 
propaladas pelo governo gol-
pista que visam acabar com os 
direitos trabalhistas, alertando: 
“As mulheres negras são as mais 
discriminadas pelo mercado 
de trabalho. São as últimas a 
conseguirem um emprego e as 
primeiras a serem demitidas, por 
isso estaremos nas ruas o tempo 

que for necessário para defender 
nossas conquistas”.

Além de convocar para a 
Marcha, a CUT-SP organizou 
uma roda de conversas em sua 
sede. “O Dia 25 para nós é um 
marco da resistência e de visibi-
lidade diante da exploração do 
trabalho, dos altíssimos índices 
da violência doméstica contra 
as mulheres, especialmente 
das mulheres negras, contra o 

sexismo e todas as variantes do 
racismo”, explica Maria Júlia 
Reis, secretária Nacional de 
Combate ao Racismo da CUT.

Tereza de Benguela
A CUT celebrou também o Dia 

Nacional de Tereza de Benguela. 
A heroína Tereza de Benguela, ou 
“Rainha Tereza”, é um ícone da 
resistência negra no Brasil Colonial. 
Nascida no século XVIII, ela chefiou 

o Quilombo do Piolho, ou Quariterê, 
nos arredores de Vila Bela da Santís-
sima Trindade, no Mato Grosso.

Comandada por Tereza de 
Benguela, a comunidade cresceu 
militar e economicamente, resis-
tindo por quase duas décadas, o 
que incomodava o governo escra-
vista. Após ataques das autoridades 
ao local, Benguela foi presa e se 
suicidou depois de se recusar a 
viver sob o regime de escravidão.

Assinam o manifesto mais 
de 40 entidades, entre coletivos, 
ONGs, sindicatos, centrais sin-
dicais e partidos políticos. Leia 
alguns trechos:

“O Brasil – como os demais 
países latino-americanos de 
tradição escravocrata e colo-
nialista – segue enfrentando as 
mazelas do racismo estrutural e 
estruturante de nossa sociedade. 
... E, apesar dos frágeis regimes 
democráticos instaurados no 
continente americano após 
período escravocrata, nunca se 
assegurou aos negros condições 
de igualdade com os não negros. 
Por isso, lutamos há séculos em 
condições desiguais para sobre-
viver e conquistar a cidadania.

...O golpe no Brasil pela 
direita, com apoio dos funda-
mentalistas, aprofundou ainda 
mais o processo de retirada de 
direitos, que atinge mais dire-
tamente as mulheres negras, 
indígenas e afro-indígenas, 
imigrantes e refugiadas. 

...O desmonte completo da 
Secretaria de Políticas para 
Mulheres (SPM), Secretaria 
de Políticas de Promoção de 

Manifesto pelo Dia Internacional da Mulher Negra
Igualdade Racial (Seppir) e Se-
cretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (Se-
cadi) e o fim do Comitê Técnico 
de Saúde da População Negra do 
Ministério da Saúde são algumas 
das ações que demonstram a falta 
de compromisso dos golpistas 
com as pautas e políticas públi-
cas relacionadas ao combate ao 
racismo e ao machismo.

Lutamos contra a morte da 
juventude negra por parte da po-
lícia militarizada. Denunciamos 
o higienismo social e a omissão, 
que, sobretudo no inverno, atinge 
principalmente a população de 
rua, causando mortes. No dia 
25 de julho de 2016 voltamos a 
ocupar as ruas:

• Em defesa da democracia e 
contra o golpe: Fora, Temer!

• Pela luta intransigente con-
tra o racismo e a discriminação, 
independentemente da raça, etnia 
e/ou nacionalidade.

• Pelo fim do machismo, do 
racismo, da lesbofobia, da trans-
fobia, da intolerância religiosa, da 
xenofobia, e do preconceito e dis-
criminação de qualquer natureza.

• Pelo fim da pobreza.

• Contra a retirada de direitos 
e a precarização ainda maior 
do trabalho, por mais emprego, 
melhores salários e igualdade 
salarial para as mulheres negras.

• Contra a exploração sexual 
das crianças e adolescentes.

• Contra todas as formas 
de violência, racista e machista 
e homofóbica: física, verbal e 
psicológica.

• Contra o genocídio da ju-
ventude negra e periférica.

• Contra a intolerância 
religiosa, por respeito e preser-
vação das religiões de matrizes 
africanas.

• Pela preservação da biodi-
versidade e do meio ambiente, 
em defesa e reconhecimento da 
titulação de terras das Quilom-
bolas, das Mulheres do Campo, 
da Floresta e das Águas.

• Pela implementação da 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
alterada pela Lei 10.639/03 (obri-
gatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira” no 
ensino fundamental e médio).

• Pelo direito à educação 
pública de qualidade e acesso e 
permanência na universidade.

• Pelo direito à saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos 
(aborto legal, seguro e fim da 
violência obstétrica).

• Em defesa da moradia 
digna, do direito à cidade e à 
urbanidade.

• Pela valorização da traba-
lhadora doméstica (Lei Comple-
mentar 150/2015).

• Pelo empoderamento das 
mulheres negras, indígenas e 
afro-indígenas.

• Contra o higienismo social 
e a gentrificação.

• Por mais poder político 
para as mulheres negras, indíge-
nas e afro-indígenas, imigrantes 
e refugiadas.

• Pelo reconhecimento e 
preservação dos saberes mate-
riais e imateriais da população 
de qualquer raça, etnia nacional 
ou estrangeira no Brasil (cul-
tura, tecnologia, arquitetura, 
culinária, saúde etc.).

• Por uma política de Co-
municação de enfrentamento 
ao racismo, com a consolida-
ção de uma mídia igualitária, 
democrática, não racista e não 
sexista.”
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PRÉ-SAL

No seminário promovido 
pela Coppe, no dia 25 de 
julho, o físico e diretor da 

instituição, Luiz Pinguelli Rosa, e o 
senador Lindbergh Farias (PT-RJ) 
alertaram sobre as consequências 
negativas para o país se for alterada 
a Lei 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, retirando da Petrobras o 
controle único do pré-sal. 

A Lei 12.351 instituiu a Pe-
trobras como operadora única 
dos campos de pré-sal, com 
uma participação de pelo menos 
30%, concentrando na estatal a 
condução e execução, direta ou 
indireta, de todas as atividades de 
exploração, avaliação, desenvol-
vimento e produção do pré-sal. 
Com a mudança, tudo isso pode 
ser transferido às multinacionais. 

Votação em agosto
A Câmara dos Deputados quer 

votar já em agosto a alteração 
na lei. A intenção imediata de 
acabar com a obrigatoriedade da 
Petrobras no controle do pré-sal é 
um substitutivo ao projeto de lei 
original do senador licenciado 
José Serra (PSDB-SP) de número 
131/2015. A proposta inicia uma 
fase de possíveis mudanças na 
empresa brasileira para atender 
ao capital internacional em detri-
mento do interesse nacional.

“O grande problema da mu-
dança na lei é o objetivo que se tem 
com ela. Eu não tenho dúvidas em 
afirmar que o objetivo, se possível, 
é, inclusive, vender aos pedaços a 
Petrobras. O objetivo não é me-
lhorar as condições de atuação 
da empresa. O objetivo é a política 
neoliberal que hoje ocupa o tom 
do governo, ainda provisório, mas 
que age de acordo como se fosse 
não só definitivo, como eterno. 
Eu acho que a questão é política, 
portanto, não podemos reduzir esse 
problema a um problema técnico”, 
afirmou Pinguelli. 

Para contrapor os argumentos 
dos que defendem que a Petrobras 
não tem condições de seguir lide-
rando o pré-sal em função dos pro-
blemas financeiros que enfrenta, 
Pinguelli é categórico: “A dívida 
da Petrobras não se resolverá por 
uma penada neoliberal e não será 
equacionada a qualquer preço”. 

Ambição sem limites
O senador Lindbergh Farias 

aproveitou o gancho do professor 
Pinguelli Rosa para também alertar 
sobre a nova ofensiva neoliberal no 
país: “Estou preocupadíssimo com 
a ofensiva conservadora nos mais 

Governo e Congresso neoliberal 
atuam em favor das multinacionais

diversos campos de projetos no Con-
gresso. Vamos ter a segunda onda de 
ofensiva neoliberal no Brasil. Agora 
a palavra é a seguinte: privatização 
ampla, geral e indiscriminada”. 

Lindbergh alerta que o debate 

que está sendo feito não se limita 
ao Projeto de Lei 131/2015. Vai 
mais além. Mexerá no regime de 
partilha, na política de conteúdo 
local que favorece a indústria na-
cional, ou seja, será um pacote de 

mudanças profundas no regime 
de exploração do petróleo e na 
condução desta política pela Pe-
trobras. A discussão do conteúdo 
local está proposta na Projeto de 
Lei 359/2014, que extingue a pre-

ferência para contratação de bens 
e serviços nacionais na indústria 
de óleo e gás, de autoria do sena-
dor Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
cujo relator é Lindbergh Farias.

“A retirada da Petrobras de 
operadora única é só o começo. 
Para mim, junto com esse pro-
jeto, vai intensificar o ataque à 
política de conteúdo local que já 
está ocorrendo. Uma Shell quer 
é maximizar seu lucro, não está 
interessada na indústria nacio-
nal, na produção de ciência e 
tecnologia. A pressão em cima 
da política de conteúdo local 
será gigantesca. O projeto do 
senador Ricardo Ferraço – ele 
tem ligação com a Shell – mexe 
com várias legislações”, avaliou 
Lindbergh.  “Eles estão vindo com 
uma violência tão grande que, 
se tiver correlação de forças, irão 
para cima do regime de partilha”, 
completou.

Roubo ao país
O senador defendeu que a 

Petrobras não é um fardo, como 
querem fazer crer. Ele citou um 
estudo que estima que o pré-sal 
tem possibilidade de alcançar 
176 bilhões de barris. “Com a 
estrutura que montamos, é muito 
lucrativo. Um dinheiro que vem 
para as mãos do Estado. Então 
abrir mão da condução de ope-
radora única nesse contexto não 
se justifica. Se a Petrobras não 
participasse do campo de Libra, 
onde ela tem 40% de participação, 
o Estado deixaria de arrecadar R$ 
246 bilhões.” 

Maior descoberta de petróleo no mundo
As reservas de petróleo de 

alta qualidade encontradas na 
camada do pré-sal (abaixo das 
rochas de sal nas camadas pro-
fundas do subsolo marinho) do 
litoral brasileiro estão dentro da 
área marítima considerada zona 
econômica exclusiva do Brasil. A 
descoberta de indícios de petróleo 
no pré-sal foi anunciada pela Pe-
trobras em 2006, e em setembro 
de 2008 a Petrobras começou a 
prospectar petróleo da camada do 
pré-sal em quantidade reduzida. 
O pré-sal é a maior descoberta de 
reserva de petróleo no mundo nos 
últimos 30 anos, e seu controle dá 
poder geopolítico. Atualmente a 
produção da Petrobras atinge a 
marca de mais de 1 milhão de 
barris por dia no pré-sal.

Além do Atlântico Sul, também 
existem camadas de rochas do 
pré-sal sendo mapeadas à procura 
de petróleo no Golfo do México e 
no Mar Cáspio, na zona marítima 
pertencente ao Cazaquistão. Nestes 
casos, foram a ousadia e o trabalho 
envolvendo geração de novas tecno-
logias de exploração, desenvolvidas 
pela Petrobras, que acabaram sendo 
copiadas ou adaptadas e vêm sendo 
utilizadas por multinacionais para 
procurar petróleo em camadas do 
tipo pré-sal em formações geológi-
cas parecidas em outros locais do 
mundo. Algumas das petrolíferas 
multinacionais que estão procuran-
do petróleo em camadas do tipo pré-
-sal no mundo aprenderam com a 
Petrobras nos campos que exploram 
como sócias da Petrobras no Brasil.

A descoberta das reservas do 
pré-sal provocou grandes debates 
em todo o país. Desde sua desco-
berta, muitos passaram a defender 
novos modelos de regulação para 
preservar uma parte maior desta 
riqueza para o país, envolvendo 
mudanças na Lei do Petróleo (Lei 
9.478, de 1997). Uma comissão 
interministerial organizada em 
2008 trabalhou durante um ano 
discutindo diferentes propostas 
para elaborar um novo projeto de 
marco regulatório para o pré-sal. 
As mudanças no marco regulatório 
começaram a ser discutidas a partir 
de 31 de agosto de 2009. De lá para 
cá alterações já foram realizadas, 
as quais modificaram o perfil 
original da Petrobras e compro-
meteram os interesses nacionais. 

PSDB contra o país
Com o projeto de José Serra, os 

lucros pela exploração dos recur-
sos do pré-sal, que, pela legislação 
atual, destina 50% para financiar 
saúde e educação, podem ser 
transferidos para as multinacio-
nais. Seu projeto também coloca o 
país sob risco ambiental, pois não 
haveria a segurança operacional 
oferecida pela Petrobras, que já do-
mina a tecnologia de prospecção 
em águas profundas. Um exemplo 
do risco ambiental a que estamos 
submetidos foi o vazamento 
de óleo ocorrido na bacia de 
Campos, onde a multinacional 
Chevron provocou uma fratura 
na rocha ao tentar aprofundar a 
extensão de um poço. A sorte foi 
que a fratura foi pequena. 

COMUNIDADE universitária lotou o auditório da Coppe 

SENADOR Lindbergh Farias FÍSICO Luiz Pinguelli Rosa

Fotos: Renan Silva
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