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Assembleia geral
Terça-feira, dia 21, às 10h, no auditório Bezão (bloco B do CCS)

Pauta: Resoluções da plenária nacional da Fasubra, organização da caravana a Brasília, 
balanço das últimas mobilizações e os 28,86%.

Milhares de pessoas vão às ruas no 
país contra a reforma da Previdência 

do governo golpista. Páginas 5 e 8

O BRASIL CONTRA TEMER
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DOIS PONTOS

No carnaval, a cada quatro minutos 
uma mulher foi vítima de violência no Rio

Balanço divulgado pela Polí-
cia Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro, no dia 1º de março, conclui 
que 14% dos registros de violência 
no período de carnaval dizem res-
peito a casos de violência contra 
mulheres. 

Os dados se referem de sexta-
-feira de carnaval, 24 de feverei-
ro, a quarta-feira de cinzas, 1º 
de março. De 15.943 solicitações 
feitas para o telefone 190, 2.154 
dizem respeito a violência contra a 
mulher. Isso signifi ca dizer que a 
cada quatro minutos uma mulher 
foi agredida no Rio no período de 
carnaval.

A violência já é um problema 
grave no Brasil, e no carnaval 
aumenta. Devido a isso, a Divisão 
Policial de Atendimento à Mulher 
(DPAM) realiza anualmente, neste 
período, campanhas para cons-
cientizar as mulheres, vítimas, 
sobre a importância da denúncia. 
Porque ainda nos dias atuais, por 
medo ou vergonha, muitas das ví-
timas preferem se calar diante da 
violência pela qual passam.

 
Brasil é vergonha mundial

O carnaval, que celebra alegria 
e liberdade – e também é um espa-
ço para denúncia das desigualdades 

sociais e da situação política no país 
de forma irreverente –, é aproveita-
do por muitos que se consideram 
“homens” para revelar seu ma-
chismo e cometer violências e des-
respeitos contra as mulheres. 

Em 2015, o Brasil foi classifi ca-
do como o quinto país com maior 
taxa de homicídio de mulheres em 
todo o mundo. O desmerecimen-
to foi obtido por meio do Mapa 
da Violência 2015: Homicídio de 
Mulheres no Brasil, elaborado 
pela Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso), com 
o apoio do escritório no Brasil da 
ONU Mulheres, da Organização 

Pan-Americana da Saúde/Organi-
zação Mundial da Saúde (POAS/
OMS) e da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (SPM) 
do Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos.

Desmonte do golpista Temer
Registre-se que o Ministério 

das Mulheres, da Igualdade Ra-
cial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos foi extinto pelo governo 
golpista de Michel Temer em maio 
de 2016, e suas competências 
transferidas para o novo Ministério 
da Justiça e da Cidadania.

“Em defesa da garantia dos 
direitos humanos das mu-
lheres”

No dia 21 de março, terça-fei-
ra, o Centro de Referência para 
Mulheres Suely Souza de Almeida 
e o Centro de Referência das Mu-
lheres da Maré Carminha Rosa 
realizam o seminário “Em defesa 
da garantia dos direitos humanos 
das mulheres” para celebrar o 
Dia Internacional da Mulher. A 
atividade começa às 9h, no audi-
tório do Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva (Iesc), que fi ca ao 
lado da Prefeitura da UFRJ, no 
Fundão. 

Veículos na Praia Vermelha
O Sintufrj tem recebido re-

clamações de funcionários sobre 
possíveis transtornos que estariam 
ocorrendo no campus da Praia Ver-
melha em virtude da inversão na 
mão de entrada e saída de veículos. 

Eles alegam que a mudança 
está difi cultando a saída dos mo-
toristas da universidade devido ao 
tráfi co intenso de carros na rua pela 
qual agora os carros saem.

Antes a entrada dos veículos no 
campus era pela Avenida Venceslau 
Brás, ao lado do Instituto Philippe 
Pinel, e a saída pela Rua Lauro 
Müller (na altura da subsede do 
Sintufrj), que também dá acesso ao 
Shopping Rio Sul. 

Ministra do TST diz que “reforma trabalhista 
trará precarização e não empregos”

Em nova audiência pública da 
comissão especial da Câmara que 
trata da reforma trabalhista, dia 16, 
a ministra Delaíde Alves Miranda 
Arantes, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), afi rmou que a 
proposta do governo trará precari-
zação em vez de postos de trabalho. 
"Em lugar nenhum do mundo, as 
reformas geraram empregos; ao 
contrário, geraram a precarização 
de empregos", disse a magistrada, 
para quem os argumentos do go-
verno contêm "grandes inverda-
des".

Outra "inverdade", segundo 

ela, seria dizer que a legislação é 
obsoleta. A juíza afi rmou que a 
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) já teve 75% dos artigos 
alterados, preservando direitos bá-
sicos. Delaíde também contestou a 
afi rmação de que a prevalência de 
acordos coletivos sobre a legislação 
seria benéfi ca aos trabalhadores.

De acordo com a ministra, o 
"negociado sobre o legislado" já 
existe, mas para negociar benefícios 
adicionais. "A saída para a crise tem 
que ser encontrada na economia, 
não na precarização do trabalho", 
afi rmou, vendo um momento polí-

tico pouco apropriado para discutir 
uma reforma dessa natureza.

Delaíde também fez referên-
cia a um ataque do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
à Justiça do Trabalho, na semana 
passada, quando o deputado disse 
que esse ramo do Judiciário "nem 
deveria existir". Ela citou artigo de 
outra ministra do TST, Kátia Maga-
lhães Arruda, para quem o que não 
deveria existir seria "pobreza, discri-
minação, corrupção, intolerância, 
abuso de poder, autoridades que 
falam e agem contra os princípios 
e regras constitucionais".

Com a mudança, os veículos 
estão entrando para o campus pela 
Rua Lauro Müller e saindo pela 
Avenida Venceslau Brás. 

Segundo o que apurou o sin-
dicato, a inversão de mão foi re-
alizada em agosto, na época da 
Olimpíada, a pedido da Polícia Fe-
deral e também para atender a um 
anseio da maioria da comunidade 
universitária. 

A subprefeita da Praia Verme-
lha, Solange Verri, foi procurada 
pelo Jornal do Sintufrj para falar 
ofi cialmente e disse que a solicita-
ção foi encaminhada à Assessoria 
de Comunicação da Prefeitura 
Universitária. 

Ato em 
Macaé

No Dia Nacional de Lutas, 
Protestos e Paralisações, os tra-
balhadores do Polo Universitário 
de Macaé (campus UFRJ, UFF e 
Femass) e o Sepe realizaram ato 
unifi cado contra a reforma da 
Previdência Social e a redução de 
verbas para a Educação e a Saúde, 
em frente à  Prefeitura. 

O coordenador do Sintufrj Mil-
ton Madeira reafi rmou a posição 
da entidade na luta sem tréguas 
às medidas propostas pelo governo 
golpista de Michel Temer contra os 
direitos dos trabalhadores, como a 
reforma da Previdência. 

Corrida da Mulher 
Como parte das atividades comemorativas pelo Dia Internacional da Mu-

lher, o Espaço Saúde Sintufrj realizou na quinta-feira, dia 16, a Corrida da 
Mulher 2017. Os participantes (veja a foto) percorreram 2, 4 ou 6 quilômetros, 
dentro da Cidade Universitária. A largada foi às 7h15, em frente ao Espaço 
Cultural da entidade de classe. 

Foto: Renan Silva
Fotos: Divulgação
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Durante três dias – sexta-
-feira, 17, sábado, 18, e domingo, 
19 –, técnicos-administrativos em 
educação de todo o país estiveram 
reunidos na Universidade de 
Brasília (UnB) participando da 
primeira plenária nacional da 
Fasubra deste ano. Na pauta de 
discussões e encaminhamentos, 
além da reforma da Previdência, 
das manobras do governo gol-
pista para a retirada de direitos 
da categoria e de toda a classe 
trabalhadora e da conjuntura, 
constaram também informes de 
base, realização do Confasubra e 
prorrogação do mandato da atual 
diretoria da entidade.

Na UFRJ, no dia 21 de fevereiro, 
no auditório do CT, foi realizada 
a assembleia que tirou delegados 
à plenária. Foi organizada uma 
chapa única, com representantes 
das forças políticas que atuam no 
movimento. Foram eleitos como 
delegados Iaci Azevedo, Marilda 

FASUBRA

Plenária discute reforma da 
Previdência e retirada de direitos
Calendário de lutas, com caravana a Brasília no dia 28, será definido pelos delegados

Villa Real, Eliane Correia, Yghor 
Alves, Ana Beatriz Pinheiro, Al-
bertina de Souza e Gerly Miceli. 
Como representante da direção, 
foram indicados Esteban Crescente 
(efetivo) e Rita de Cassia Gomes 
(suplente).

Missão dos delegados
A delegação da UFRJ eleita na 

assembleia do Sintufrj no dia 21 
viajou com a missão de denunciar 
o ataque do governo ao salário da 
maioria dos servidores da univer-
sidade com o corte dos 28,86% e 
garantir o apoio da Fasubra para 
que fosse incluído no Plano de 
Lutas para todas as bases uma 
reação contundente a essa arbitra-
riedade. Porque, se essa conquista 
judicial transitada em julgado 
não retornar aos contracheques 
dos milhares de trabalhadores, 
corremos o risco de perder todas 
as demais vitórias sindicais nas 
instituições federais de ensino 

superior (Ifes) enquanto durar o 
governo dos golpistas. 

Caravana a Brasília  
A Fasubra convocou caravana 

a Brasília para no dia 28 de mar-
ço, data prevista para a votação, 
em primeiro turno, da PEC 287 
da reforma da Previdência. A in-
tenção é lotar o Planalto Central 
de trabalhadores nessa data para 
impedir que a Previdência e a As-
sistência Social sejam destruídas.  
Além disso, a direção da Federação 
orienta as bases a participar da 
organização de comitês amplos 
e unificados com entidades sin-
dicais, movimentos populares e 
estudantis, e todas as instituições 
que lutam em defesa da Previdên-
cia Social e contra o ajuste fiscal. E 
também propõe um calendário de 
lutas que culmine com a chegada 
dos caravaneiros a Brasília.

Na avaliação da Fasubra, a 
ofensiva do governo não é apenas 
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• No dia 10 de fevereiro, a 
Reitoria encaminhou ao Sin-
tufrj o ofício do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão que informava sobre o 
corte da rubrica dos 28,86% nos 
contracheques. 

Imediatamente a assessoria 
jurídica do Sindicato providenciou 
petição ao Judiciário, e a direção 
sindical convocou assembleia 
geral extraordinária, cuja pauta 
única foi o ataque do governo 
às ações judiciais e à autonomia 
universitária. 

• No dia 14 de fevereiro, reali-
zamos a primeira assembleia, com 
a presença do assessor jurídico, 
com o objetivo de esclarecer todas 
as dúvidas da categoria e informar 
sobre a movimentação jurídica 
adotada. Dentre as informações 
socializadas, foi comunicado aos 
presentes que seria mantida a se-
guinte estratégia jurídica: algumas 
informações somente seriam re-
passadas por meio de assembleias. 
Além disso, foi aprovado um plano 
de lutas para enfrentar este ataque 
do governo.

• No dia 20 de fevereiro, o 
Sintufrj realizou um ato na Casa 
da Ciência, na Praia Vermelha, 
onde estava ocorrendo o pleno da 
Andifes (Associação Nacional dos 

contra a Reforma da Previdência e 
em Defesa dos Ganhos Judiciais”, 
foram confeccionados 300 abadás 
e providenciada uma banda para 
tocar marchinhas.   

• No dia 24 de fevereiro, o 
Sintufrj participou do Bloco Fora 
Temer!, organizado pelas centrais 
sindicais, no Centro do Rio, le-
vando como bandeiras específicas 
"Não à Reforma da Previdência" e 
"Em Defesa dos Ganhos Judiciais".

• No dia 9 de março, o Sintu-
frj foi ao Conselho Universitário 
reivindicar a aprovação de uma 
resolução determinando que a 
Reitoria use de sua autonomia 
para restabelecer, imediatamente, 
a rubrica retirada antes do fecha-
mento da folha de pagamento. 

• Portanto, companheiros, 
apesar do período atípico em razão 
das férias acadêmicas e véspera 
de carnaval, a direção sindical 
pôs em prática várias atividades 
de mobilização em reação aos 
ataques do governo. Mas reconhe-
cemos que ainda são insuficientes 
pelo tamanho do golpe desferido 
na categoria. Por esta razão, 
realizaremos nova assembleia na 
expectativa de contar com a maci-
ça participação da categoria, para 
que possamos realizar um grande 
e simbólico ato. 

econômica, mas também política e 
ideológica, com ações de recrudes-
cimento que incluem perseguição 
a lideranças sindicais e institucio-
nais, recusa de nomeação de reito-
res escolhidos democraticamente, 
prisão de dirigentes de movimento 
popular e restrição de direito de 
greve do funcionalismo aprovado 
no STF, entre outras medidas. Por 
tudo isto, a direção conclui que 
é necessário daqui para a frente 
organização e participação dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação das Ifes nas lutas unificadas 
e da categoria. 

Todos à marcha
O coordenador-geral do Sin-

tufrj e dirigente da Fasubra, Fran-
cisco de Assis, reforça o informe 
da Federação esclarecendo que a 
entidade orienta a aglutinação de 
forças com todas as frentes, enti-
dades sindicais, centrais sindicais 
de forma que não sejam apenas 

a Fasubra ou setores do serviço 
público federal a se engajarem 
na marcha do dia 28 em Brasília. 
“A avaliação sobre as manifesta-
ções do dia 15 de março contra a 
reforma da Previdência é extrema-
mente positiva. Houve mobilização 
geral nas capitais, como Rio, Belo 
Horizonte e São Paulo. É preciso 
que a manifestação do dia 28 seja 
um ato nas mesmas proporções, 
ou seja, de massa”. 

De acordo com Francisco de 
Assis, a direção nacional da Fasubra 
considera possível reverter a questão 
da Reforma da Previdência. “Por 
isso o dia 28, para nós, será funda-
mental. No entanto, não poderá ser 
um ato isolado, desta ou daquela 
central, mas um ato unificado e que 
dê conta de ser ainda maior do que 
foi o do dia 15”, disse o coordenador, 
acrescentando que, além de debater 
a conjuntura, a plenária será fun-
damental para discutir e fortalecer 
a ação do dia 28. 

Transitado e julgado não pode ser retirado. Os 28,86% são nossos!

COORDENADOR-geral do Sintufrj Francisco de Assis entrega manifesto à Andifes

Dirigentes das Ifes). Na oportuni-
dade, a direção sindical entregou 
aos dirigentes da entidade um 
manifesto denunciando o ataque 
do Planejamento à autonomia da 
UFRJ, com a retirada da rubrica dos 
salários da categoria, e ao mesmo 
tempo prestando solidariedade ao 
reitor Roberto Leher e à estudante 
Thais, que sofreram ataques do 
Ministério Público Federal (MPF) 
por organizarem atividade que 
debateu a conjuntura e o golpe 
na democracia do país. 

• No dia 21 de fevereiro, reali-
zamos a segunda assembleia geral, 
que informou a categoria sobre a 

manifestação do desembargador 
à nossa petição: ele decidiu dar 
prazo para ouvir a outra parte (o 
Planejamento). Então, a assem-
bleia deliberou que era necessá-
rio redobrar a mobilização. Os 
presentes aprovaram a atividade 
“Sintufrj Põe o Bloco na Rua” e a 
participação da categoria nas ati-
vidades convocadas pelas Frentes 
de Lutas e centrais sindicais contra 
a reforma da Previdência Social e 
a retirada de quaisquer direitos 
conquistados, como os 28,86%. 

A assembleia também aprovou 
eleger uma chapa única para 
delegados à plenária nacional da 

Fasubra, e os eleitos teriam como 
missão central denunciar o golpe 
nos 28,86% e buscar apoio da 
Fasubra para fortalecer a defesa 
da rubrica. Também foi aprovada 
a realização de assembleia geral no 
dia 9 de março, cuja pauta seria a 
greve geral no dia 15 de março e 
debate sobre os desdobramentos 
das decisões da Justiça a respeito 
dos 28,86%.

• No dia 21 de fevereiro, con-
forme deliberação de assembleia e 
aproveitando o carnaval, o Sintufrj 
pôs literalmente o bloco na rua nas 
escadarias do CCS. Para a atividade 
denominada de “Grito de Carnaval 
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REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA

s reformas da Previdência e 
trabalhista, respectivamente 
PEC 287/16 e PL 6.787/16, 

atualmente se encontram em análi-
se nas comissões especiais na Câma-
ra dos Deputados. 

Previdência Social
No dia 14 de março foi en-

cerrado o prazo anteriormente 
definido de dez sessões para apre-
sentação de emendas à reforma da 
Previdência Social. Até a segunda-
-feira, dia 13, foram apresentadas 
146 emendas, sendo necessária 
para cada emenda a assinatura de 
pelo menos 171 parlamentares. 

Por pressão das ruas, o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), prorrogou o prazo 
para apresentação de emendas 
até 17 de março. 

O próximo passo será a apre-
sentação do parecer pelo relator, 
deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), para discussão e vota-
ção na comissão especial, prevista 
para a primeira quinzena de abril.

Tramitação das propostas 
no Congresso Nacional

Depois a proposta segue para 
discussão e votação em dois turnos 
no plenário. Sendo aprovada, vai ao 
exame do Senado Federal.

Servidores públicos – Além 
de igualar as regras para os servi-
dores públicos, a proposta de refor-
ma do governo golpista extingue 
a integralidade, ou seja, o recebi-
mento da aposentadoria com base 
no salário integral do servidor. No 
funcionalismo, já há idade míni-
ma (60 anos para os homens e 55 
para as mulheres). 

Todos os estados terão que ter um 
fundo de previdência complementar, 
como já existe no governo federal. Se 
alguém quiser receber acima do teto 
do regime geral, terá que usar os re-
cursos desse fundo. O prazo é de dois 
anos para a implementação. 

Fim da paridade – A pro-
posta é acabar com a paridade de 
reajustes entre ativos e inativos 
do serviço público para homens 
com menos de 50 anos de idade e 
mulheres com menos de 45 anos 
e que ingressaram antes de 2003 

no serviço público. Também será 
vedado o acúmulo da aposenta-
doria com pensão ou morte por 
qualquer beneficiário.

Trabalhista
A reforma trabalhista está 

com prazo de cinco sessões aber-
to para apresentação de emendas 

O pró-reitor de Planeja-
mento, Desenvolvimen-
to e Finanças (PR-3), 

Roberto Gambine, apresentou 
ao Conselho Universitário o 
primeiro balanço de 2017 for-
mulado pela PR-3 em conjunto 
com a Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança (PR-6). O docu-
mento faz referência ao déficit 
acumulado de 2015 e 2016, da 
ordem de R$ 115.621.255.

Na prestação de contas do 
primeiro bimestre de 2017, 
o total da dotação orçamen-
tária já aprovada pela Lei 
Orçamentária Anual é de R$ 
417.229.255, quando a previ-
são de despesas no orçamento 

A desde o dia 13 de março. Foram 
apresentadas, até o momento, 64 
emendas ao texto.

Como tramita somente na 
comissão especial, sendo aprova-
do o parecer do relator, deputado 
Rogério Marinho (PSDB-RN), a 
matéria segue para discussão e 
votação no plenário, quando será 

aberto prazo de cinco sessões para 
apresentação de recurso contrário 
à decisão conclusiva da comissão 
especial. O recurso deve ser assina-
do por pelo menos 51 deputados.

Além disso, o recurso deve ser 
aprovado ou rejeitado em plená-
rio para que a proposta siga para 
o Senado Federal.

Vídeo mentiroso do golpista 
O ator Wagner Moura esclarece que, 

diferentemente do que foi dito no vídeo 
publicado pelo governo federal em suas 
redes sociais no dia 14 de março, ele 
não foi contratado pelo Movimento dos 
Trabalhadores sem Teto (MTST) para 
vídeo contra a proposta de Reforma da 
Previdência Social. Wagner participou 
voluntariamente da mobilização, pois, 
ao contrário do que diz o vídeo do go-
verno, “acredita que essa reforma re-
presenta mais um enorme prejuízo aos 
direitos dos trabalhadores brasileiros”, 
diz a nota.

 

planejado pela UFRJ é de R$ 
578.072.059. 

Em artigo publicado no 
site da UFRJ, Gambine expli-
ca que este quadro de déficit 
corrente ao final de cada exer-
cício aponta para um cenário 
de grande insegurança para 
a manutenção das atividades 
acadêmicas e administrativas 
da instituição se somarmos 
créditos insuficientes com dé-
bitos acumulados nos anos 
anteriores, demonstrando um 
subfinanciamento crônico.

Para piorar, os recursos têm 
chegado a menor. Isso porque, 
com o Decreto 8.961, de ja-
neiro deste ano, a cota mensal 

(1/12 avos), que seria de R$ 
30.026.649, foi reduzida tempo-
rariamente a 1/18 avos, ou seja, 
em torno de R$ 18.096.548. 

Por mês, isso representa 
cerca de R$ 11 milhões a me-
nos, e assim tem sido em ja-
neiro, fevereiro e março, com 
promessa do governo de regu-
larização em abril.

As pró-reitorias apresenta-
rão no final de março plano 
emergencial de sustentabilida-
de financeira para apreciação 
dos colegiados superiores e 
definição de, segundo o docu-
mento, “autodefesa institucio-
nal e para garantia do desem-
penho de suas atividades”.

Situação de penúria da 
UFRJ piora a cada dia 

Foto: Renan Silva
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ROBERTO Gambine

Corte de verba pelo governo põe em risco as atividades acadêmicas, informou 
ao Conselho Universitário o pró-reitor Roberto Gambine, no dia 9 de março
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15 de março: Dia Nacional de 
Lutas, Protestos e Paralisações

Ocupação em Brasília 
Na capital federal, houve ato público em frente à Catedral 

de Brasília, e a marcha da Contag fechou a Esplanada dos 
Ministérios. Mais de 1.500 pessoas ocuparam, na madrugada 
de quarta-feira (15/3), a sede do Ministério da Fazenda. 

Atividade conjunta
Na parte da tarde, as entidades da comunidade da UFRJ 

– Adufrj, Sintufrj, Associação de Pós-Graduandos (APG), 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) Mário Prata e Attufrj 
– realizaram atividade conjunta no Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS), que foi uma troca de ideias sobre 
a reforma da Previdência, com Esther Dweck, assessora de 
assuntos econômicos do Senado. 

Ela falou sobre os efeitos da reforma da Previdência na 
vida dos servidores públicos. Após o debate, os participantes 
saíram, em coluna, em direção à concentração da marcha, 
na Igreja da Candelária, marcada para as 17h.  

Paralisação na UFRJ
Diversas categorias fizeram greve ou paralisação, entre 

elas os técnicos-administrativos em educação e os profes-
sores da UFRJ.

A mobilização na Cidade Universitária começou às 7h, 
com o café da manhã no hall do Hospital Universitário 
(HU), organizado pelo Sintufrj, para os trabalhadores e para 
o público que aguardava para ser atendido no ambulatório 
médico. Às 8h, os manifestantes se dividiram e percorreram 
os andares da unidade hospitalar convocando os servidores 
para o ato às 9h, na entrada principal da unidade. Técnicos-
-administrativos em educação e estudantes se revezaram 
no carro de som do Sindicato explicando para a população 
o que significava para a vida dos brasileiros a reforma da 
Previdência do governo golpista de Michel Temer. 

Às 10h, os manifestantes saíram em passeata até o termi-
nal do BRT, onde prosseguiram com o ato contra o fim da 
Previdência e da Assistência Social pretendido por Temer. O 
presidente da CUT-RJ, Marcelo Rodrigues, participou desde o 
início do agito do Sintufrj na UFRJ, reforçando a convocatória 
para a grande manifestação, às 16h, no Centro da cidade, 
com concentração na Igreja da Candelária.

Ato no HU e no BRT

Manifestações pelo país
Brasília, Curitiba e São Paulo

CATEGORIA sai em coluna até a Candelária após a troca de ideias sobre a reforma da Previdência 

DEPOIS da mobilização no HU, os trabalhadores saem em passeata até o BRT para novo ato 

Fotos: Renan Silva

Fotos: Internet
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Sintufrj celebra a data com 
debate e atividades lúdicas
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Sintufrj celebra a data com 
debate e atividades lúdicas

MARÇO, MÊS DA MULHER

Com o propósito de reafi rmar 
que o 8 de Março, Dia Internacio-
nal da Mulher, é uma data para 
reafi rmar a luta das companheiras 
por igualdade de gênero e contra 
a violência às mulheres, entre as 
muitas bandeiras dos movimen-
tos feministas, é que o Sintufrj 
realizou, na terça-feira, 14, uma 
programação especial para as tra-
balhadoras técnica-administrativas 
em educação e estudantes da UFRJ.

Pela manhã, no auditório do 
Centro de Referência da Mulher 
Suely Souza de Almeida, foi exibido 
o documentário “Nos ombros dela”  
(em inglês, “On her shoulders”), 
seguido de debate sobre as lutas das 
mulheres e o refl exo das reformas 
do governo Temer para o universo 
feminino. Antes, foi servido um café 
da manhã. A programação prosse-
guiu à tarde, com almoço; ofi cinas 
de turbante, patchwork, pintura e 
beleza, e um aulão de dança com 
os professores do Espaço Saúde. 

Documentário 
“Como foi que consegui o direi-

to de votar? E como consegui salá-
rio igual por trabalho igual? Quem 
escreveu aqueles livros? Quem par-
ticipou daquelas marchas? Quem 
colocou suas vidas em risco?” Estes 
questionamentos são feitos pela 
escritora e ativista Rosa Campbell, 
na abertura do documentário “Nos 
ombros dela”, realizado pela orga-
nização ONU Mulheres da Austrá-
lia, em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher. 

O documentário mostra o pro-
cesso de conquista de direitos das 
mulheres e abre discussão sobre 
o que mais pode ser feito para al-
cançarmos a equidade de gênero. O 
vídeo também é uma homenagem 
às milhares de mulheres que luta-
ram pela igualdade de gênero ao 
longo de muitas décadas: “O que 
temos hoje, temos porque muitas 
mulheres se sacrifi caram por nós. 
Estamos sobre os ombros das mu-
lheres que viveram antes de nós. 
E você está sobre nossos ombros”. 
E conclui com um desafi o: “Não 
devemos fazer algo pela próxima 
geração?”

GT-Mulheres Sintufrj
“Mulheres mais novas estão 

nos ombros das que batalharam 
antes, e outras virão sobre nossos 
ombros”, destacou Vânia Godinho, 
colaboradora da direção. Ela apro-
veitou para informar que o Grupo 
de Trabalho (GT) Mulheres do Sin-

tufrj estava sendo retomado ofi cial-
mente a partir daquele dia, “para 
que possamos conversar a respeito 
destas questões e, principalmente, 
sobre as reformas que o governo 
Temer tenta impor e sobre como a 
gente pode se organizar para rever-
ter essa realidade”.

“A gente está aprendendo, se 
conscientizando sobre qual é o 
nosso espaço na sociedade. Este é 
um evento que construímos com 
difi culdade, divulgamos bastante, 
com cartazes, matérias no jornal 
da categoria. Mas muitas pessoas 
não puderam vir, porque estavam 
trabalhando. Por isso, quem está 
aqui, tem que ser valorizado”, 
saudou Marli Rodrigues (coorde-
nadora de Políticas Sociais do Sin-
tufrj) o público presente, formado 
em sua maioria por companheiras 
aposentadas.

Conquistas e retrocessos
“Só juntas transformaremos 

este caos que está sendo instau-

rado”, pontuou Marisa Chaves de 
Souza, coordenadora do Centro de 
Referência da Mulher Suely Sou-
za de Almeida. Em sua opinião, 
o vídeo exibido era importante, 
porque a partir da história de con-
quistas internacionais poderíamos 
constatar como elas refl etiram na 
realidade brasileira, aproveitando 
para relembrar como se deram a 
conquista do voto feminino, em 
1932, a adoção de métodos con-
traceptivos nos anos 60 e a aprova-
ção da Lei do Divórcio na década 
de 70, quando também teve início 
a luta por igualdade no trabalho, 
até a Constituição de 1988, que de-
termina que homens e mulheres 
tenham direitos iguais e mesmas 
obrigações.

Marisa fez um breve resumo das 
conquistas políticas, como a criação 
dos Conselhos Estaduais de Direitos 
da Mulher, na década de 80. “Mas”, 
registrou, “somente no governo Lula 
criou-se a Secretaria Especial de Po-
líticas para Mulheres, cuja primeira 

ministra foi Nilcea Freire. Mas ainda 
são apenas 440 conselhos no Bra-
sil, onde há 5.570 municípios”. E 
lembrou ainda da aprovação da Lei 
Maria da Penha, que cria medidas 
protetivas para a mulher e passa a 
tratar a violência contra a mulher 
como crime.

Do lar
Paula Guedes, do Movimento 

de Mulheres Olga Benário, denun-
ciou que ainda hoje as mulheres 
recebem 70% apenas do salário 
dos homens, mesmo exercendo a 
mesma função. As negras recebem 
a metade do que é pago às brancas. 
Depois de cumprirem carga horária 
de trabalho igual à dos homens, as 
mulheres ainda vão cuidar da casa, 
dos fi lhos e do marido, e essa se-
gunda jornada não é reconhecida 
como trabalho de fato. Muitas vezes 
estão expostas à violência. E acres-
centou, ainda, que entre as pessoas 
em situação de extrema pobreza, 
70% são mulheres. 

Waldineia Nascimento, da As-
sociação de Trabalhadores Tercei-
rizados da UFRJ (Attufrj), apontou 
a necessidade de a mulher adotar 
o papel de vanguarda nas lutas 
atuais: “Vimos no documentário 
quantas mulheres antes de nós fo-
ram às ruas para termos o que te-
mos hoje. E a luta continua, pois só 
assim a gente pode tirar o Temer de 
onde não deveria estar. A gente tem 
que ir para as ruas”.

Thais Raquel, representante do 
DCE Mário Prata, chamou a aten-
ção para a frase no documentário 
“as mulheres queriam mudar o 
mundo”: “Esta é uma frase simbó-
lica, e, quando a gente se mobiliza, 
como para esta atividade aqui, a 
gente está tentando mudar o mun-
do”. Avaliou que o movimento 
feminista está renascendo, “como 
se tem visto nos grandes atos públi-
cos”. E encerrou, otimista: “Agora 
as mulheres estão nas ruas, e não 
vamos sair enquanto não garantir-
mos nossos direitos”.

AUDITÓRIO do CRM foi o local da primeira parte da atividade organizada pelo Sintufrj em homenagem às mulheres

MARISA 
Chaves de Souza

WALDINEIA 
Nascimento

PAULA 
Guedes

THAIS 
Raquel

MARLI 
Rodrigues

Fotos: Renan Silva

Continua na página 7
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MARÇO, MÊS DA MULHER

Lei Maria da Penha
A mesa respondeu a várias perguntas formuladas pelo público 

feminino presente à atividade. Mas a polêmica fi cou em torno da 
efi cácia ou não da Lei Maria da Penha. “O problema não está na 
lei, mas na aplicação dela”, explicou Mariza Chaves de Souza, que 
aproveitou para contar a origem da lei, que é bem completa. 

A Lei Maria da Penha leva o nome da mulher que a inspirou, 
uma trabalhadora que foi vítima de três tentativas de assassinato 
por parte do marido. Não morreu, mas acabou paraplégica. Como a 
Justiça brasileira lhe virou as costas, ela denunciou o país em corte 
internacional, tornando seu caso exemplar e fazendo com que a Lei 
Maria da Penha fosse criada em tempo recorde. “Ela é o exemplo da 
mulher que faz da dor uma conquista coletiva”, destacou Mariza.

Manifestações artísticas
Duas companheiras, Cida Oli-

veira – trabalhadora do Sintufrj que, 
superando as difi culdades do dia a 
dia, conseguiu se formar em Letras 
e já tem três livros publicados (de 
contos e poesias) – e a aposentada 
Justina Gomes, foram convidadas 
pelas organizadoras para brindar o 
público com um pouco de sua arte.

Cida contou um pouco de sua 
trajetória, a motivação para a cria-
ção de suas obras, agradeceu ao 

apoio dos amigos e leu alguns de 
seus poemas publicados. Ela ofe-
receu dois exemplares para serem 
sorteados entre os presentes.

Justina apresentou uma com-
posição de sua autoria sobre a Lei 
Maria da Penha: “Existe homem 
bom, nem todos parecem bicho. 
Mas se seu marido não presta, joga 
na lata do lixo”, dizia os versos da 
música, o que provocou gargalha-
das no mulherio. 

Café da 
manhã e 
oficinas

CIDA Oliveira JUSTINA Gomes

O café da manhã foi 
servido em uma sala 
anexa ao auditório 
do CRM. À tarde, 
após o almoço de 
confraternização, 
o Espaço Cultural 
do Sintufrj se 
transformou em 
um grande ateliê 
com as ofi cinas 
de turbantes e de 
estêncil. 
As mulheres 
aproveitaram para 
fi car mais bonitas 
com os turbantes 
coloridos na cabeça 
e as camisetas 
pintadas com 
símbolos feministas 

Fotos: Renan Silva

 

         



CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

No Dia Nacional de Lutas, 
Protestos e Paralisações, 
na quarta-feira, 15 de 

março, o recado foi dado nas ruas 
de todo o país ao governo golpista 
de Michel Temer: “Suas reformas 
não passarão”. 

Mais de um milhão de pessoas 
foram às ruas em 27 estados da 
União, e nas principais capitais 
os números foram expressivos. São 
Paulo reuniu 250 mil na Avenida 
Paulista, em frente ao Masp; Curi-
tiba, mais de 60 mil; Fortaleza, 50 
mil e Brasília, 20 mil. 

No Rio de Janeiro, a marcha 
das centrais sindicais e dos movi-
mentos sociais reuniu mais de 100 
mil manifestantes na Avenida Pre-
sidente Vargas. Mas a manifestação 
pacífica, encerrada na Central 
do Brasil, teve centenas de seus 
participantes transformados em 
alvo indefeso da sanha cruel dos 
soldados do Batalhão de Choque da 
Polícia Militar do governo Pezão, 
que investiram com bombas de gás 
lacrimogêneo e spray de pimenta 
contra toda e qualquer pessoa ou 
grupo. As vítimas eram cassadas 
pelas ruas do Centro da cidade sem 
piedade, ameaçadas e agredidas. 

A marcha
A marcha saiu às 17h40 da 

concentração, na Candelária, 
e chegou à Central do Brasil 
uma hora depois, ocupando 
praticamente as quatro pistas da 
Avenida Presidente Vargas. Todas 
as centrais sindicais participaram 
desta manifestação histórica dos 
trabalhadores e do povo da capital 
carioca contra o governo Temer, 
colorindo com suas bandeiras 
vermelhas e faixas multicores uma 
das principais vias da Cidade do 
Rio de Janeiro. Infelizmente o pro-
testo carioca, no seu final, acabou 
com atos de violência praticados 
pela Polícia Militar.

Agressão à CUT
Já ao final da marcha unifica-

da, um grupo de pessoas atacou 
a bandeira da CUT, tentando 
incendiá-la, ao mesmo tempo que 
outro grupo jogava bombas para 
dentro da sede da Guarda Munici-
pal, em frente à Central do Brasil. 
Segundo a central sindical, foi 
uma ação que lembrou o avanço 
fascista sobre a unidade popular 
que existia no começo de junho 
de 2013, sendo o estopim de toda 
a confusão.   

Em nota, a CUT informou que 
após o ato reuniu sua militância, 
antes mesmo da chegada da polí-

Mais de um milhão vão às ruas no Brasil 
No Rio, cerca de 100 mil pessoas participaram da marcha, mas ao final a tropa de choque da PM 
lançou bombas contra manifestantes, indiscriminadamente. O IFCS e a CUT foram atacados  

cia com suas bombas, e se retirou. 
E denunciou que infiltrados foram 
à manifestação com a intenção de 
destruir o ato, mas o objetivo de 
desqualificá-lo não logrou êxito. 
“Não irão nos dividir. Estamos 
unidos a todos os progressistas 
que lutam pelo fim da reforma da 
Previdência, e ninguém irá nos dis-
tanciar do nosso objetivo. O nosso 
lado é o da classe trabalhadora”, 
conclui o texto. 

Violência policial
Com o ato já encerrado, a 

Tropa de Choque da PM iniciou 
a sua onda violência contra os 
manifestantes. Bombas eram 
lançadas contra grupos de 
pessoas da Central do Brasil à 
Cinelândia, Largo de São Fran-
cisco, Lapa, Praça Tiradentes, 
entre outros pontos do Centro 
da cidade. Em coro, as pessoas 
respondiam às ações violentas 
da polícia com um sonoro coro: 
“Fora, Temer!”. 

A repressão atingiu os ma-
nifestantes até dentro de estabe-

A direção do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Sociais (IFCS) 
e a do Instituto de História (IH), 
em nota, repudiaram a violência 
policial contra o ato público 
pacífico e ao ataque à unidade 
acadêmica da UFRJ. 

Durante a repressão aos par-
ticipantes da marcha, soldados 
do Batalhão de Choque cercaram 
o prédio e lançaram para dentro 
de suas dependências bombas 

lecimentos comerciais, como o 
Bar Amarelinho, na Cinelândia, 
distante do local da marcha uns 
cinco quilômetros. Soldados 
lançaram várias bombas de 
gás lacrimogêneo e spray de 

pimenta em quem estava fora 
e dentro do comércio. 

A ação dos PMs não cessou 
nem depois do bar fechar. Um 
buraco foi aberto com bala de 
borracha em uma das portas, por 

onde os soldados jogaram bombas 
de gás, colocando em risco a vida 
de funcionários e fregueses que 
estavam lá dentro para se proteger 
da violência do lado de fora. Foram 
momentos de pânico e terror.  

IFCS e IH repudiam a violência
de gás lacrimogêneo e de efeito 
moral. As bombas causaram 
terror e pânico em quem estava 
na unidade. Dirigentes sindicais 
do Sintufrj e vários trabalha-
dores da universidade, entre 
os quais muitos aposentados 
que participaram da marcha 
e aguardavam transporte para 
retornar ao campus da Cidade 
Universitária, foram algumas 
das vítimas da ira policial.  

Veja trecho da nota:
“Se já era inaceitável a 

repressão a trabalhadoras/es e 
estudantes no exercício de seu 
livre direito de manifestação, o 
fato fica agravado com o ataque 
do espaço universitário. Tristes 
tempos em que policiais viola-
vam universidades permanecem 
ainda em nossa memória. A 
própria UFRJ já pagou pesado 
preço tendo sido vítima desta 

prática nefasta.
Repudiamos veementemente 

a ação da polícia contra mani-
festantes, bem como o ataque às 
nossas dependências e nossas/os 
estudantes e trabalhadoras/es. 
Repudiamos também que nosso 
prédio, patrimônio histórico per-
tencente à União, tenha sido mais 
uma vez duramente agredido. 
Esperamos que responsabilidades 
sejam devidamente apuradas.”

Fotos: Renan Silva

AVENIDA Presidente Vargas: a palavra de ordem mais ouvida era "Fora,Temer!" 
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