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DOIS PONTOS

Foto: Renan Silva

GT-Mulheres do Sintufrj elege representantes ao 
Encontro Nacional de Trabalhadoras da Fasubra  

O GT-Mulheres do Sintufrj se 
reuniu no dia 9 de maio, no Espaço 
Cultural da entidade, para debater 
a conjuntura, aprovar propostas 
de lutas e eleger as cinco delegadas 
ao Encontro Nacional da Mulher 
Trabalhadora da Fasubra, que será 
realizado nos dias 20 e 21 de maio, 
em Brasília. 

Além das reformas da Previ-
dência e trabalhista do governo 
ilegítimo de Michel Temer, que 
penalizarão mais profundamente 
as trabalhadoras, as participantes 
da reunião debateram a falta de 
creches para atender os servidores, 
estudantes da graduação e tercei-
rizados, o machismo sem fi m no 
movimento sindical e a violência 
contra as mulheres. 

Conjuntura
“As mulheres serão brutal-

mente massacradas por essas re-
formas, porque a gente sempre é 
o elo mais fraco na relação com o 
mercado de trabalho”, disse Vânia 
Godinho, da FAU. 

“Na UFRJ, temos a luta pelas 
creches, porque a legislação do 
MEC que transformou a creche 
em Escola de Educação Infantil 
nos limita o acesso, porque ago-
ra atende, além dos servidores, os 
estudantes de graduação, terceiri-
zados e a periferia. Não há vagas 
sufi cientes para todos. E mais: a 
essência do que seja creche foi 
perdida com essa legislação. Pre-
cisamos chamar as trabalhadoras 
para conversar a respeito, e depois 
conversar com as companheiras 

das outras universidades”, propôs 
a técnica-administrativa.  

Alzira Trindade, da Prefeitura 
Universitária, expôs sua preocupa-
ção com o machismo no movimen-
to sindical, com a falta de respeito 
de companheiros com as compa-
nheiras e também falou da situação 
atual do país: “Estamos vivendo 
uma conjuntura de medo. O modelo 
adotado é o da ditadura militar. Nas 
manifestações, a polícia provoca os 
militantes, caça as pessoas pelas ruas 
para agredi-las covardemente”. 

Por fi m, ela propôs que o GT-
-Mulheres fi zesse o resgate da his-
tória de lutas das trabalhadoras da 
UFRJ. “O Sintufrj é uma entidade 
de luta que ajudou na redemocra-
tização do Brasil, portanto, temos 
história para contar para as novas 
gerações de técnicos-administrati-
vos em educação”, afi rmou.

“Sou testemunha de que tem 
havido no Sintufrj espaço para dis-
cussão das questões das mulheres 
trabalhadoras, e a casa vazia, como 
está ocorrendo nesta reunião (ha-
via apenas 12 pessoas presentes), 
tem a ver com a conjuntura do 
país. As pessoas estão desanimadas, 
porque lutam, lutam e só veem 
retrocesso. Mas mesmo com tudo 
isso, reativamos nosso GT, e agora 
precisamos estimular a participa-
ção das companheiras”, observou 
a coordenadora de Políticas Sociais 
do Sindicato, Marli Rodrigues. 

A dirigente apoiou a proposta 
de Alzira: “Resgatar a história de 
lutas da categoria é saudável, pois 
valoriza nossos militantes”. 

Ela propôs que o GT-Mulheres, 
a exemplo do que fazem os apo-
sentados, organizasse uma agenda 
para trabalhar todas as questões re-

lacionadas às trabalhadoras, como 
o machismo no meio sindical, 
entre outros temas. E estimulou a 
participação das companheiras no 
Encontro da Mulher Trabalhado-
ra da Fasubra: “Será uma ótima 
oportunidade para conhecermos o 
trabalho que outros sindicatos rea-
lizam em relação a gênero”. 

Além disso, sugeriu, como for-
ma de enriquecer a discussão do 
grupo, convidar outras pessoas para 
participar das reuniões.  

A aposentada Justina Gomes 
acredita que as mulheres estão ex-
pondo muito o corpo, suas formas, 
ao optarem por sair às ruas com 
shorts, por exemplo. E elogiou o 
Sintufrj: “O Sindicato se expandiu 
desde que a Asufrj foi criada. Vejo a 
entidade, hoje, como uma institui-
ção que agrega”. 

Marta Batista, do Nides, lem-

brou que a sociedade brasileira 
vive a cultura do estupro, portanto, 
mesmo que ela não use shortinho 
ou minissaia, corre o risco de sofrer 
violência sexual. “Uma mulher 
foi estuprada ao sair do trabalho, 
num shopping”, disse a técnica-
-administrativa, e acrescentou: “É 
um exercício para nós, mulheres, 
não reproduzirmos o machismo. 
E este GT é um espaço próprio para 
isso, pois tem caráter de formador, 
de refl exão e de conscientização”. 

Ela propôs que somente as mu-
lheres participassem do GT, para 
que se sintam mais à vontade para 
discutir as questões de gênero e de 
fórum íntimo, e que os homens 
seriam convidados a participar dos 
debates e seminários abertos a toda 
a comunidade universitária.     

Propostas 
Estas foram as propostas apro-

vadas na reunião: agenda periódica 
de encontros do GT-Mulheres do 
Sintufrj; resgate histórico da luta 
feminina na entidade e na UFRJ; 
organização de eventos de forma-
ção para toda a comunidade da 
UFRJ; incluir as companheiras ter-
ceirizadas e estudantes nos debates, 
atividades e lutas organizadas pelo 
GT-Mulheres do Sintufrj; elaborar 
atividades com as mulheres traba-
lhadoras da comunidade externa; 
ampliar a divulgação dos encontros 
do GT, utilizando todos os meios 
possíveis de comunicação; propo-
sição de temas iniciais para debate: 
a cultura do estupro, saúde da mu-
lher e segurança no campus.

UFRJ vai debater a reforma da Previdência
Na quinta-feira, dia 18, às 9h, no auditório Roxinho. Palestrantes: José 

Miguel Bendrao Saldanha, professor da Escola Politécnica da UFRJ, e Edu-
ardo André Brandão, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe).

Unimed vai a Macaé
Na terça-feira, 16, e na 

quarta-feira, 17, o repre-
sentante do plano de saúde 
Unimed, no Sintufrj, estará 
atendendo a categoria no 
campus universitário, na 
UFRJ-Macaé. 

Mas atenção: somente 
poderão fazer adesão ao pla-
no conveniado ao Sintufrj 
os trabalhadores sindica-
lizados. Mais informações 
com Alexandre Bastos: ale-
xandre@iboalan.com.br e 
(21) 97044-0404, ou pelos 
telefones (21) 3553-2969 e 
3553-2970. 

Nota de pesar
Com pesar comunicamos o falecimen-

to do companheiro Juvenal Mello Emis, 61 
anos, ocorrido no dia 11 de maio. Ele era 
um trabalhador terceirizado que por mui-
to anos atuou como porteiro no Hospital 
Universitário. Era muito querido por toda a 
comunidade da unidade hospitalar, por sua 
gentileza, cordialidade e atitudes solidárias. 
Juvenal será sempre lembrado pelos colegas 
de trabalho com muito carinho.

AS MULHERES formaram uma roda para discutir e encaminhar suas questões
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ASSEMBLEIA

Foto: Renan Silva

Categoria quer mais luta e vai ocupar Brasília no 
dia 24 de maio com trabalhadores de todo o país
Contra as reformas da Previdência e trabalhista, e qualquer retirada de direitos, e Fora, 
Temer! Basta de governo ilegítimo e de golpistas! Queremos nosso país de volta!

A cada ataque do governo gol-
pista, os trabalhadores da UFRJ 
respondem com mais ação. Essa é 
a tônica atual do movimento téc-
nico-administrativo em educação 
na universidade. Os trabalhadores 
têm participado de forma vigorosa 
das mobilizações convocadas pelas 
frentes de luta e pelas centrais sin-
dicais, como a greve geral de 28 de 
abril. A próxima chamada é para 
ocupar Brasília no dia 24 de maio. 
E essa foi a principal decisão da ca-
tegoria reunida em assembleia ge-
ral na quinta-feira, dia 11 de maio, 
no auditório do Centro de Tecnolo-
gia (CT). 

A data de 24 de maio foi deci-
dida em conjunto por entidades 
da sociedade civil e organizações 
dos movimentos sindical e sociais, 
incluindo a Fasubra, que orien-
tou as bases a participar com seus 
sindicatos desse Dia Nacional de 
Luta. A categoria, então, referendou 
na assembleia a sua participação 
nessa mobilização, que prevê a 
realização de atos nos estados, além 
do OcupaBrasília. Inicialmente, o 
Sintufrj participará com três ônibus 
(dois saindo com trabalhadores dos 
campi da UFRJ no Rio de Janeiro e 
um do campus de Macaé). 

A assembleia também deliberou 
pelo que o Sintufrj encaminhasse 
às centrais sindicais a indicação de 
greve geral de 48 horas.

Avaliação
A greve geral de 28 abril, na 

CSI e CUT afi rmam ao FMI: “Reformas de Temer são retrocesso”
A Confederação Sindical Inter-

nacional (CSI) e a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) afi rmaram 
ao Fundo Monetário Internacional 
(FMI), na quarta-feira, dia 10, que 
“as reformas de Temer representam 
um brutal retrocesso, porque assal-
tam a Previdência e os direitos tra-
balhistas no país que já é o campeão 
mundial da desigualdade”.

Em visita à sede da CUT na-
cional, os técnicos do FMI Alfredo 
Cuevas, Fabian Bornhorst e Bruno 
Saraiva disseram estar “colhendo 
informações junto ao governo, aos 
empresários e aos trabalhadores so-

bre como cada segmento está vendo 
as recentes reformas anunciadas”. 
E receberam como resposta um 
bombardeio de críticas e denúncias 
às ações golpistas, amparado numa 
longa lista de dados, demonstrando 
como tais medidas aprofundam o 
fosso já imenso entre pobres e ricos.

“Em primeiro lugar, deixa-
mos claro que este é um governo 
completamente ilegítimo, fruto de 
um golpe parlamentar que contou 
com apoio do Judiciário, da mídia 
e da elite empresarial para adotar 
medidas que são rechaçadas pela 
ampla maioria da sociedade”, 

lembrou o presidente da CSI, João 
Felício. E acrescentou: “Temos a 
fi rme convicção de que o golpe foi 
dado para que este tipo de reforma 
fosse implementada, pois nenhum 
governo conseguiria ser eleito com 
propostas tão desumanas”.

Conforme esclareceu João Felí-
cio, “o caminho do desenvolvimento 
econômico e social passa por uma 
política que distribua renda e amplie 
a capacidade de investimento do Es-
tado, ao contrário do que Temer está 
fazendo”. Ações como a taxação das 
grandes fortunas e heranças, assina-
lou, que também vão na contramão 

da cartilha do FMI.
“O FMI tem responsabilidade 

na crise que estamos vivendo com 
sua lógica de redução de direitos”, 
enfatizou Júlio Turra, dirigente da 
CUT nacional, apontando os desas-
trosos resultados da política de cortes 
nos gastos públicos imposta a países 
como Grécia, Portugal e Itália.

João Felício e Júlio Turra desta-
caram que as propostas do governo 
Temer retiram direitos garantidos 
em lei e enfraquecem as organi-
zações sindicais para potencializar 
os ganhos do capital. A reforma da 
Previdência, frisaram, pune a popu-

lação mais pobre, que entra no mer-
cado de trabalho mais cedo.

Ao fi nal do encontro, João Fe-
lício entregou aos representantes 
do FMI o artigo “Bolsa Rico 4.0 x 
Bolsa Pobre marcha à ré”, em que 
denuncia “a parasitagem de uma 
elite mesquinha”, “que tem se co-
locado de forma histérica contra 
qualquer política de distribuição 
de renda”, lembrando “alguns dos 
incentivos generosamente concedi-
dos, pelos sucessivos governos, às 
custas do suor e do sangue do con-
junto da classe trabalhadora”.

Fonte: CUT nacional

avaliação geral dos companheiros 
presentes à assembleia, mostrou a 
força dos trabalhadores e cumpriu 
um papel importante, que foi forçar 
o recuo de alguns parlamentares 
em relação às reformas propostas 
pelo governo ilegítimo de Michel 
Temer. Mas os trabalhadores tam-
bém concluíram que é preciso 
avançar na luta contra o desmonte 
da Previdência Social e das leis tra-
balhistas e, ainda, dar uma resposta 
à repressão que vem sendo promo-
vida pelos governos nas passeatas e 
atos em todas as cidades brasileiras.

O Sintufrj também fez bonito 
ao realizar uma ação que chamou 
a atenção da sociedade para a gre-
ve geral no dia 28 de abril. “A ação 
na Linha Vermelha cumpriu seu 
objetivo, que foi dar visibilidade à 
greve geral. Temos de pensar em 
mais ações, em mais greves gerais”, 
ressaltou o coordenador-geral da 
entidade Francisco de Assis. 

“A moral dos trabalhadores 
está em alta devido ao bom êxito da 
greve geral. Fechamos a Linha Ver-
melha pela manhã; à tarde, fomos 
escorraçados cinco vezes da Cine-
lândia, mas sempre voltávamos”, 
disse Esteban Crescente, do Depar-
tamento de Juventude do Sintufrj.

“Agora é hora de avançar. É ir 
para Brasília. Sacudir. Não pode-
mos fazer menos, temos de fazer 
mais”, disse Gabriel, da CSP-Con-
lutas.

“Nós, aposentados, participa-
mos de todos os atos e movimentos 

chamados pelo Sintufrj, porque 
somos também atingidos por esse 
governo golpista”, pontuou Justina 
Gomes.

“Com essa greve geral, me senti 
viva, querendo lutar! Lutar por um 
mundo diferente. Temos de ir para 
Brasília, sim! Invadir o Congresso e 
barrar as reformas!”, falou com en-
tusiasmo Adriane Pinheiro.

Milton Madeira, coordenador 
de Comunicação do Sintufrj, ressal-
tou a união da classe trabalhadora 
para o sucesso das mobilizações e 
citou o que ocorreu no município 
de Macaé no dia da greve geral: 

“Ônibus não circularam pela ma-
nhã. Tivemos a participação tam-
bém de professores e estudantes, 
que realizaram uma concentração 
na praça central e caminhada até 
o Centro da cidade. Foi uma orga-
nização razoável para uma região 
do interior. Foi produtivo, e credito 
isso à união da classe trabalhadora. 
Sem luta não há vitória”.

Outro coordenador do Sintufrj, 
Rogério Batista, também destacou 
a importância da união dos traba-
lhadores: “Precisamos nos fortale-
cer e estar unidos, pois sem isso não 
chegaremos a lugar algum”.

Quinta-feira, 18: 
reunião dos 
caravaneiros

As inscrições para a carava-
na OcupaBrasília começaram 
na própria assembleia e se en-
cerrarão na reunião com os ca-
ravaneiros marcada para quin-
ta-feira, 18 de maio, às 14h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj. Isso 
se até lá as vagas nos ônibus não 
forem totalmente preenchidas. 

O objetivo da reunião é or-
ganizar a infraestrutura para 
a viagem e repassar as últimas 
orientações nacionais para o ato 
OcupaBrasília. 

ASSEMBLEIA aprova OcupaBrasília no dia 24 de maio
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REFORMAS DOS GOLPISTAS

Para aprovar o quanto 
antes sua proposta de 
reforma trabalhista no 

Senado e sepultar de vez a CLT, 
o golpista Michel Temer prome-
teu aos senadores do PMDB que 
eventuais ajustes poderão ser 
feitos depois de votação na Casa 
por meio de medida provisória. 
Para Temer, é fundamental 
aprovar a reforma trabalhista 
no Senado, pois assim consegui-
ria mais força para conquistar 
apoio dos deputados na reforma 
da Previdência. Ele precisa de 
308 votos para aprovar a refor-
ma previdenciária, e hoje não 
tem nem a metade dos votos 
dos aliados.

Ao contrário do que deseja o 
governo, a tramitação da reforma 
trabalhista pode não se dar com 
a urgência como aconteceu com 
aprovação da Lei da Terceirização 
ilimitada. A proposta da reforma 
trabalhista, depois de aprovada na 
Câmara, está agora em discussão 
nas comissões do Senado Federal, 
tramitando agora como Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 38/2017. 
E deve passar por três comissões, 
que obrigatoriamente vão analisá-
-lo. Assim, somente será incluída 
a matéria na pauta do plenário. 
A previsão é que o rito não esteja 
concluído em menos de três sema-
nas. Antes de ser votado, o assunto 
também deve ser debatido em duas 
sessões temáticas no plenário.

Perdas de direitos 
A proposta da reforma traba-

lhista, se aprovada no Senado, 
determina que o que for nego-
ciado entre patrões e empregados 
prevalece sobre a legislação. Isso 
dificultará o acesso dos traba-
lhadores à Justiça do Trabalho e 
acabará com a contribuição sin-
dical obrigatória. Pontos poderão 
ser negociados, como jornada de 
trabalho, banco de horas anual, 
intervalo de alimentação míni-
mo de meia hora, teletrabalho, 
regime de sobreaviso, trabalho 
intermitente. As férias poderão 
ser parceladas em até três vezes, 
com um dos períodos de 14 dias, 
no mínimo, e os outros de cinco 
dias, no mínimo. O texto cria uma 
jornada intermitente de serviço, 
regulariza o home office e exclui 
os sindicatos das homologações 
de demissões, entre outros tópicos. 

Comissões
A Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) é o primeiro 
colegiado a analisar a proposta. 
O texto, se aprovado, seguirá 

Governo tem pressa na reforma trabalhista para 
articular apoios para o desmonte da Previdência 

para as Comissões de Assuntos 
Sociais (CAS) e de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). Na 
CAE, com apenas quatro dias 
de tramitação, a reforma traba-
lhista já recebeu dez emendas. 

Autora de nove emendas, a 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) destacou como 
emenda mais importante a 
que suprime a prevalência dos 
acordos coletivos sobre o que está 
na legislação, a prevalência do 

No dia 9 de maio foi con-
cluída a votação dos destaques 
ao relatório do deputado Arthur 
Maia (PPS-BA) da proposta da 
reforma da Previdência (PEC 
287) na comissão especial 
da Câmara dos Deputados. 
O texto seguiu para análise 
do plenário da Câmara, onde 
precisa de 308 votos (entre os 
513 deputados) favoráveis em 
duas votações para seguir ao 
Senado (onde também deverá 
ser votada em dois turnos).

A bancada governista, segun-
do a imprensa, derrubou com 
folga os destaques que alteravam 
o texto final da proposta (foram 
rejeitados nove dos 10 destaques 
apresentados ao texto). E o 
texto que saiu da comissão foi o 
defendido pela base do governo, 
segundo o próprio Maia.

negociado sobre o legislado. Pelo 
projeto proposto, o acordo coleti-
vo vai prevalecer para 13 pontos 
específicos, entre eles, plano de 
cargos e salários, participação 
nos lucros e resultados e parce-
lamento de férias anuais em até 
três vezes. Isso significa para o 
trabalhador a possibilidade de 
exclusão de direitos trabalhistas 
pela via negocial. Para a senado-
ra, é possível realizar mudanças 
no projeto da Câmara.

Análise do Dieese
De acordo com os econo-

mistas do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos  (Dieese) , 
o governo pretende, com sua 
proposta de reforma trabalhista, 
o seguinte:

a) revogação do princípio 
que protege o trabalhador pe-
rante o empregador;

b) redução do poder de ne-

gociação e contratação coletiva 
dos sindicatos;

c) autorização para o rebai-
xamento de direitos previstos 
em lei;

d) ampliação da participa-
ção de contratos atípicos e do 
trabalho autônomo;

e) forte restrição à atuação 
e ao poder normativo da Justiça 
do Trabalho, bem como o acesso 
dos trabalhadores ao judiciário 
trabalhista.

Previdência: votação nos dias 24 e 31 de maio
O único destaque aprovado por 

todos os partidos representados na 
comissão foi o que devolve à Justiça 
estadual a competência para julgar 
casos relacionados a acidentes de 
trabalho e aposentadoria por inva-
lidez do INSS. Os outros destaques 
diziam respeito, por exemplo, a 
pensão por morte, regra de cálculo, 
tempo mínimo de contribuição.

Rejeições
A comissão rejeitou, por 

exemplo, por 21 votos a 14, desta-
que do PSOL que condicionava a 
vigência da reforma à realização 
de um referendo popular.

Outro destaque rejeitado foi 
o que acabava com a proibição 
de acúmulo de aposentadoria e 
pensão. O texto de Maia admite 
receber os dois benefícios no li-
mite de até dois salários mínimos.

Quem já está no mercado 
do trabalho terá que cumprir 
um pedágio de 30% sobre o 
tempo que falta para completar 
o tempo de contribuição atual: 
35 anos para homens e 30 
para mulheres, mantido neste 
aspecto também o texto-base 
do relato.

Para a oposição, o governo 
criou uma maioria artificial na 
comissão e conseguiu barrar 
mudanças favoráveis aos tra-
balhadores, mas esse artifício 
pode não se refletir no plenário.

No dia 3, a comissão havia 
aprovado o texto-base e come-
çava a analisar destaques, mas 
foi interrompida pela invasão de 
agentes penitenciários. No dia 
9, a reunião foi retomada, com 
a análise de dez destaques, dos 
quais nove foram derrubados. 

Repressão
O Congresso amanheceu no 

dia 9 com um forte esquema de 
segurança para evitar manifes-
tações, com grades em torno de 
toda a área do prédio, além de 
reforço policial.

Segundo a Agência Câmara, 
com a conclusão da votação dos 
destaques, a expectativa do go-
verno é que a votação na Câmara 
ocorra nos dias 24 e 31 de maio. 

No entanto, segundo a 
imprensa, deputados da base go-
vernista disseram não ver mais 
clima para levar a discussão 
para o plenário. Hoje o governo 
não conta com os 308 votos, e 
a reforma só será incluída na 
pauta quando o Planalto sentir 
confiança de que tem a maioria 
necessária para surrupiar os 
direitos do povo.

Foto: Internet / Efeito: Edinho
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ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS

No dia 10 de maio, com-
pletou um mês do início 
do processo eleitoral para 

delegados de base, e até sexta-
-feira, dia 12 de maio, 16 unidades 
haviam eleito seus representantes 
junto ao Sintufrj, num total de 
29 delegados eleitos com seus 
respectivos suplentes. 

Assim que for concluído o pro-
cesso eleitoral, a direção sindical 
instalará o Conselho de Delegados 
Sindicais de Base, que é composto 
por todos os eleitos nos locais de 
trabalho. A função do conselho é 
elaborar a política a ser executada 
pela Diretoria Executiva do Sintu-
frj, de acordo com as demandas 
oriundas da base.

O Conselho de Delegados 
Sindicais de Base é uma ins-
tância de decisões da categoria 
hierarquicamente superior à 
Diretoria Executiva da entidade 
sindical. Porém, sua principal 
incumbência é fortalecer a or-
ganização do nosso movimento 
em cada unidade. Decidida a 
política para encaminhamento 
de nossas lutas, os delegados 
estarão nas bases organizando 
as ações definidas.

Os delegados informarão ao 
conselho as lutas específicas de 

Categoria elege seus representantes de base 
Eleição dos delegados, pelos setores de trabalho, prossegue esta semana

cada unidade com o objetivo de 
fortalecer (ou estabelecer) o elo 
entre as unidades. Com o conse-
lho funcionando, vai ser possível 

 Escola de Educação Infantil – Maria de Fátima dos Santos 
(titular) e Rosilene de Almeida (suplente).

 Instituto de Biologia – Risaneide Alves Cordeiro e Orlando da 
Conceição Simões (titulares), e Jorginaldo Willian de Oliveira e 
Rayanne Barros (suplentes).

 Divisão de Gestão Documental e Informação (DGDI) – José 
Carlos Xavier de Oliveira (titular) e Izabel Cristina de Araújo Quintino 
(suplente).

 Colégio de Aplicação (CAp) – Edmilson Pereira (titular) e Anna 
Paula Ramos Mello Coelho (suplente).

 Instituto de Geociências (Igeo) – Esteban Crescente e Leandro 
Duarte (titulares), e Marcos José Marcelino e Sérgio Leandro Ferreira 
(suplentes).

 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2) – Yghor 
Barros (titular) e Almiro dos Santos (suplente).

 Museu Nacional – Edson Vargas da Silva, Ivanir Valentim Sana-
tório e Antonio Britto de Araújo (titulares), e Fernanda Pires Santos, 
Nilson da Silva Dias, Jorge Luiz Silva (suplentes).

 Instituto de História – Ana Beatriz Pinheiro e Silva (titular) e 
Fernando de Oliveira Teixeira da Silva (suplente).

 Aposentados – Helena Vicente, Arnaldo Bandeira, Nelson Alves 
Marins, Maria do Rosário Marins, Justina Gomes da Silva, Elza Borges 
e Vilton Cardoso (titulares), e Odete dos Santos, Maria Luiza Lemos, 
Sebastião Modesto da Silva, Cecília dos Santos Silva, Iara Maria 
Magano, Reinaldo dos Santos e Maria Olindina Santos (suplentes).

Veja quem são os companheiros já eleitos nos seus setores de trabalho: 

organizar melhor a luta em cada 
local de trabalho.   

A intenção da direção sindi-
cal era instalar o Conselho de 

Delegados Sindicais de Base no 
decorrer de maio, mês dedicado 
aos trabalhadores. Mas infeliz-
mente isso não será possível, 

porque muitas unidades ainda 
estão elegendo seus represen-
tantes. Então, o conselho deverá 
estar formado em junho.  

 Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6) – Hilem Moisés 
de Souza Rodrigues e André Martins de Moura (titulares), e Dionízio 
Augusto do Nascimento e Carolina Cordeiro Ceciliano (suplentes).

 Escola de Serviço Social (ESS) – Rodrigo Gomes Martins Andrade 
(titular) e Fábio Roberto Marinho da Cruz (suplente).

 Instituto de Estudos de Saúde Coletiva (Iesc) – Raquel Chagas 
de Araújo (titular) e Cosme José da Piedade (suplente).

 Polo de Xerém – Mariana Gomes Martins Magaldi da Silva 
(titular) e Fátima Cristina dos Santos (suplente).

 Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) – Joana Maria de 
Angelis (titular) e Thiago Gonçalves Varjão (suplente).

 Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) – Alberto 
Wagner Yunes e Antônio Theodoro (titulares), e Evandro Cardoso 
Fernandes e Valdeci da Costa (suplentes).

 Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) – Vera 
Lúcia Mendes da Silva (titular) e Rosângela Gôuveia Mitjans (suplente).

 Centro de Letras e Artes (CLA) – Wagner Ramos Ridolphi 
(titular) e Lídia Mara Gonçalves Torres (suplente).

Reuniões agendadas
Terça-feira, dia 16/5 – Eleição de delegados sindicais de base 

na Decania do CCS (incluindo Farmácia e IPPN), das 9h às 13h. 
Urnas na entrada do bloco K. 

• Haverá também uma urna na Biblioteca Central do CCS, 
das 13h às 16h.  

Fotos: Renan Silva / Fotomontagem: Edinho
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APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Integrantes da categoria apon-
tam a falta de cursos de 
capacitação oferecidos pela 

Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
conforme garante a lei da carreira 
(PCCTAE). De acordo com esses 
trabalhadores, em vez de investir 
no aprimoramento profissional 
dos servidores técnico-adminis-
trativos em educação, a UFRJ está 
utilizando a verba do orçamento 
destinado para este fim em ativi-
dades de extensão. 

Este ano, por exemplo, até 
o momento, a Pró-Reitoria de 
Pessoal não ofereceu nenhum 
curso de capacitação, e essa falha 
foi evidenciada por servidores 
presentes ao ato de instalação do 
Fórum Permanente de Políticas de 
Pessoal, no dia 4 de maio, no audi-
tório do CT2. Na ocasião, chegou a 
ser sugerido que a UFRJ oferecesse 
também cursos de pós-graduação. 

Levantamento  
A Divisão de Aperfeiçoamento 

da PR-4 informou ao Jornal do 
Sintufrj (em matéria publicada na 
edição anterior) que está fazendo 
um levantamento das necessidades 
de capacitação da categoria e que, 
com base nos resultados da pesqui-
sa, a universidade formulará sua 
proposta de cursos e lançará edital 
para captação de recursos.

Iniciativa 
bem-sucedida
Roberto Santos de Oliveira, 

coordenador de Qualidade, Saúde, 
Meio Ambiente, Segurança do Tra-
balho e Responsabilidade Social da 
Decania do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), disse que a Coorde-

Técnicos reivindicam capacitação

Desde que a capacitação se 
tornou um direito da categoria 
garantido em lei, inclusive 
com contagem de pontos para 
ascensão na carreira, o Sintufrj 
direcionou os professores do 
antigo CPV (Curso Pré-Vestibu-
lar) para planejar (junto com 
a Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical) e 
ministrar cursos de capacitação 
da categoria, como também 
preparatórios para ingresso na 
graduação e na pós-graduação, 
como o Intensivão para o Enem 
e os cursos de inglês, espanhol e 
português instrumental. 

nação criou um grupo de trabalho 
e, com apoio de colaboradores e 
voluntários, vem desenvolvendo 
iniciativas de capacitação há pelo 
menos três anos, “com alta qua-
lidade específica” para a atuação 
dos profissionais no Centro.  

Segundo Roberto Santos, a 
iniciativa foi tão bem recebida 
pelos trabalhadores do CCS, que o 
projeto foi apresentado no Semi-
nário de Integração dos Técnicos-
-Administrativos (Sintae) em 2016 e 
apontado como exemplo pela PR-4.

Mas, apesar do sucesso da 
empreitada, a capacitação no 
CCS parou no semestre passado, 
porque a PR-4 suspendeu todos 
os cursos com esse objetivo na 
universidade para fazer levan-
tamento das reais necessidades 

dos setores e da categoria.
“O levantamento está sendo 

feito realmente, e a proposta é os 
cursos voltarem a ser ministrados 
no segundo semestre deste ano. 
Mas não sei se isso ocorrerá”, 
observou Roberto Santos. Segundo 
ele, essas iniciativas exigem pla-
nejamento, como, por exemplo: 
localização de salas de aulas, 
convocação dos instrutores, o que 
pode levar algum tempo.

Descentralização
do trabalho
“A iniciativa do levantamento 

das necessidades de capacitação é 
uma boa ideia. Só acho que os cur-
sos não precisariam ser suspensos. 
Isso poderia ser feito em paralelo. 
Mas nós sempre estamos dispostos 

a fazer parceria com a PR-4 ou 
qualquer outro setor da universida-
de, pois o objetivo é buscar o bem 
comum e resultados positivos”, 
concluiu Roberto Santos, esperando 
que o trabalho possa mesmo ser 
retomado no segundo semestre e 
que as regras sejam claras.

Na opinião do coordenador, o 
ideal seria que cada Centro tivesse 
um “braço” da PR-4 na confor-
mação de um grupo de suporte 
no processo de capacitação, desde 
a organização, preparação, reserva 
de salas, agregação de instrutores 
a divulgação dos cursos. 

Demanda por 
capacitação
Dentre as manifestações do 

público presente ao lançamento 

pela PR-4 do Fórum Permanente 
de Políticas de Pessoal, ficou 
evidenciada a necessidade de 
capacitação. 

Trabalhador da PR-6, Jober 
Santana argumentou que os ser-
vidores têm enorme dificuldade 
para cursar mestrado e doutorado, 
inclusive o Programa de Mestrado 
Profissional em Administração 
Pública (Profiaf), coordenado pela 
Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior – Andifes). 

Carla Santana (da PR-3) 
apontou que pessoas qualifica-
das, por exemplo, em gestão de 
processos, estão para se aposentar. 
Com isso, conhecimento essencial 
seria perdido: “Esta pessoa saindo é 
como tirar a fundação do prédio”. 

Sintufrj abre vagas no segundo semestre
No fim do ano passado, a 

entidade lançou edital e inscreveu 
para os cursos de capacitação 
em andamento. Todas as moda-
lidades oferecidas já estão com 
suas turmas completas. Porém, 
os interessados em frequentar 
as aulas do Sintufrj no segundo 
semestre já podem ir se prepa-
rando. Veja quais são as ofertas 
de capacitação:

Intensivão 
para o Enem
Aulas das 16h às 16h40, das 

16h40 às 17h20, das 17h20 às 
18h, das 18h20 às 19h, das 19h 

às 19h40, das 19h40 às 20h20 
e das 20h20 às 21h, na subsede 
sindical no HU. Módulos ofereci-
dos: matemática, biologia, língua 
estrangeira, língua portuguesa, 
física e humanas.  

Cursos 
• Vivenciando a história do Rio 

de Janeiro, às quintas-feiras, das 
16h às 18h, na subsede do HU (au-
las de campo com dias e horários a 
combinar com o professor). Carga 
horária: 40 horas (três tempos).

• Língua portuguesa instru-
mental, às quartas-feiras, das 15h 
às 17h, na subsede sindical no HU. 

Carga horária: 50 horas (três 
tempos).

• Inteligência relacional e 
motivação, às quartas-feiras, 
das 14h30 às 16h, na subsede 
sindical no HU. Carga horária: 
30 horas (dois tempos).

• O tabagismo e suas políti-
cas de controle, às terças-feiras, 
das 14h às 16h, na subsede 
sindical no HU. Carga horária: 
40 horas.

• Ética no serviço público. 
É possível?, ainda sem dia e 
horário confirmados (aulas na 
tenda da Coppe). Carga horária: 
20 horas. 

Fotos: Renan Silva

ROBERTO Santos de Oliveira JOBER Santana CARLA Santana

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) é a responsável pela execução da política de capacitação, 
mas este ano nenhum curso ainda foi oferecido, e as iniciativas isoladas foram suspensas
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ASSÉDIO MORAL

Sintufrj põe em prática projeto de combate a esse 
tipo de violência que tem aumentado na UFRJ

 “Assédio moral no âmbito do 
serviço público federal” é o tema das 
palestras que estão sendo promovidas 
pela Coordenação de Políticas Sociais 
do Sintufrj como uma das etapas do 
Projeto de Combate ao Assédio Moral, 
iniciado em outubro de 2016 pelo 
Sindicato para enfrentar os casos le-
vados à entidade pelos sindicalizados. 

Ministrada pela advogada da 
entidade Laura Astrolábio, a pri-
meira palestra foi realizada para os 
servidores da Divisão de Arquivo, no 
dia 3 de maio, no hall da Reitoria. 
A próxima será para os trabalhado-
res do Restaurante Universitário, na 
terça-feira, dia 16.

Prevenir e conscientizar
A organização de palestras é 

uma medida de prevenção e infor-
mação, disse a coordenadora de 
Políticas Sociais, Marli Rodrigues, 
responsável pelo projeto. A intenção 
é realizá-las no máximo de unida-
des possíveis. A iniciativa, segundo a 
dirigente, atende a uma necessidade 
urgente da categoria, pois o Sintufrj 
tem recebido muitas denúncias de 
trabalhadores vítimas de assédio 
moral na universidade. 

O Projeto de Combate ao Assédio 
Moral do Sintufrj visa promover um 
atendimento mais dinâmico e dire-
cionado ao sindicalizado para que 
haja um retorno rápido e satisfatório, 
considerando que o assédio moral na 
universidade vem se institucionali-
zando. E, pasmem, o punido nunca 
é o assediador, mas o assediado, que 
invariavelmente é posto em disponibi-
lidade após denunciar o fato. 

Não se cale, 
procure o Sindicato

Durante a palestra, a advogada 
explica o conceito de assédio moral, 
as diversas formas utilizadas pelo as-
sediador para oprimir o servidor e as 
consequências do assédio para o asse-
diado e para o assediador.  

Laura Astrolábio destaca, ainda, 
a importância do trabalhador não 
silenciar diante desse tipo de situa-
ção, que muitas vezes pode levá-lo 
à depressão grave e até a morte. Ela 
também fala sobre a participação do 
Sindicato na luta pela prevenção ao 
assédio moral, para estancar o pro-
blema na instituição e estimular os 
trabalhadores a denunciarem esse 
tipo de violência que ocorre nos locais 
de trabalho.

O Sintufrj põe à disposição dos 
sindicalizados um plantão jurídico na 
entidade para atendimento às vítimas 
de assédio moral, que funciona às 
quartas-feiras. O agendamento deve 
ser feito pelo telefone (21) 3194-7119.

Assédio na administração pública é o foco
Com base em estudos sobre o 

tema, a advogada Laura Astrolábio 
preparou uma apresentação para as 
palestras cujo foco é o assédio moral 
na administração pública. Veja:

O que é assédio moral
Qualquer conduta abusiva como 

gestos, palavras, comportamentos ou 
atitudes que, de forma sistemática, 
atente contra a dignidade ou integri-
dade psíquica ou física de uma pessoa, 
ameaçando seu cargo ou emprego.

Atitudes que podem 
configurar a prática

 Privar a vítima do acesso aos ins-
trumentos de trabalho, como telefo-
ne, computador ou internet;

 Retirar o trabalho que normal-
mente lhe compete;

 Pressionar a vítima para que não 
faça valer seus direitos, como férias, 
horários, prêmios.

 Agir de modo a impedir que obte-
nha promoção;

 Atribuir à vítima tarefas humi-
lhantes ou incompatíveis com sua 
saúde; 

 Dar deliberadamente instruções 
impossíveis de serem executadas;

 Não levar em conta recomenda-
ções de ordem médica indicada pelo 
médico do trabalho;

 Superiores hierárquicos ou colegas 
não dialogarem com a vítima, igno-
rando sua presença, dirigindo-se 
apenas aos outros colegas no setor;

 A vítima é desacreditada diante 
dos colegas superiores ou subordi-
nados;

 Atribuir à vítima problemas psico-
lógicos;

 Zombarias: de suas origens ou 
de sua nacionalidade, de suas de-
ficiências físicas ou de seu aspecto; 
intimidar, caricaturar ou injuriar a 
vítima com termos obscenos ou de-
gradantes;

 Falar-lhe aos gritos;
 Assediar ou agredir sexualmente 

com gestos e propostas.

Consequências 
para o assediado

 Os primeiros sintomas são pareci-
dos com o estresse: cansaço, esgota-
mento físico e mental, perturbação 
do sono, dores de cabeça, náuseas, 
problemas digestivos, dores no corpo, 
perda da libido.

 Com o prolongamento e intensi-
ficação do assédio, a vítima acaba 
desenvolvendo quadro depressivo, 
com reflexos como afastamento da 
convivência com amigos e familia-
res, temor de regressar ao trabalho, 
uso de drogas e medicamento con-
trolado, alcoolismo.

 Não são raros casos de tentativa de 
suicídio, muitas vezes resultando em 
morte.

 Na tentativa de se recuperar, a 
vítima se submete a exame médico 
e, detectando-se a depressão, é colo-
cada em licença médica. Mas se ao 

retornar a situação de assédio persis-
tir, a vítima acaba solicitando trans-
ferência ou tem o quadro depressivo 
agravado, levando-a à aposentado-
ria precoce.

Assédio no serviço público
É dever da administração pública 

proporcionar um ambiente de traba-
lho saudável. Logo, espera-se que o as-
sédio seja combatido com veemência, 
com ações e políticas públicas. 

Nos órgãos federais, as principais 
causas da prática de assédio moral 
se originam por condutas de impro-
bidade administrativa, excesso de 
trabalho, perseguições aos que estão 
em estágio probatório e por disputas 
políticas.

No âmbito da educação federal, 
pesquisas revelam que o assédio 
moral pode demorar mais para ser 
reconhecido, considerando que é 
um ambiente intelectual no qual a 
ocorrência de assédio tende a se dar 
de modo sutil. No entanto, apesar de 
difícil, não é impossível comprovar 
sua prática, desde que o servidor seja 
orientado sobre o tema.

No serviço público não é fácil 
para o assediador demitir a vítima. 
Assim, os casos de assédio podem 
durar anos, sob táticas veladas ou 
não, com conseqüências que podem 
ser irreversíveis na vida das vítimas, 
afetando não apenas sua saúde, mas 
sua personalidade.

No entanto, o assédio moral é 
considerado ato de improbidade 
administrativa, conforme decisão 
do Superior Tribunal de Justiça. E, 
se comprovada a ocorrência, o asse-
diador poderá sofrer punições como 
advertência, repreensão, suspensão 
do cargo ou função com perda de 
vantagens, destituição da função e 
até mesmo a demissão.

Recomendações
“Por isso, não se cale. Não espere 

adoecer. Procure ajuda de colegas, 
procure o Sintufrj para falar sobre 
isso”, orienta a advogada. 

“Vamos enfrentar a questão, 
mostrar que o assediador está errado. 
Não é silenciando, adoecendo, mas 
enfrentando e combatendo”, com-
plementou a sindicalista Marli.

AUDITÓRIO improvisado no hall da Reitoria

MARLI, dirigente do Sintufrj LAURA, advogada 

Fotos: Renan Silva

 

         



 

Paulo Freire,
o educador 
dos pobres

Ao propor uma prática de sala 
de aula que pudesse desenvolver 
a criticidade dos alunos, Freire 
condenava o ensino oferecido 
pela ampla maioria das escolas 
(isto é, as "escolas burguesas"), 
que ele qualificou de educação 
bancária. Nela, segundo Freire, 
o professor age como quem de-
posita conhecimento num aluno 
apenas receptivo, dócil. Em outras 
palavras, o saber é visto como uma 
doação dos que se julgam seus 
detentores. Trata-se, para Freire, 
de uma escola alienante, mas 
não menos ideologizada do que a 
que ele propunha para despertar 
a consciência dos oprimidos. "Sua 
tônica fundamentalmente reside 
em matar nos educandos a curio-
sidade, o espírito investigador, a 
criatividade", escreveu o educador. 
Ele dizia que, enquanto a escola 
conservadora procura acomodar 
os alunos ao mundo existente, a 
educação que defendia tinha a 
intenção de inquietá-los.

Suas primeiras experiências 
foram no Rio Grande do Norte, 
em 1963, quando ensinou 300 
adultos a ler e a escrever em 45 
dias. O método inovador de alfabe-
tização foi adotado primeiramente 
em Pernambuco. Seu projeto 
educacional estava vinculado ao 
nacionalismo desenvolvimentista 
do governo João Goulart. O am-
biente político-cultural em que 
Paulo Freire elaborou suas ideias 
e começou a experimentá-las na 
prática foi o mesmo que formou 
outros intelectuais de primeira 
linha, como o economista Celso 
Furtado e o antropólogo Darcy 
Ribeiro (1922-1997). Todos eles 
despertaram intelectualmente 
para o Brasil no período iniciado 
pela revolução de 1930 e termina-
do com o golpe militar de 1964. 

Por causa de suas ideias, con-
sideradas subversivas na época, 
Freire foi preso por 72 dias. E teve 
que se exilar no Chile durante 
anos, morando também nos 
Estados Unidos e Suíça. Foi no 
Chile que escreveu seu principal 

 “Se a educação 
sozinha não 
transforma a 
sociedade, sem 
ela tampouco a 
sociedade muda” 

livro: Pedagogia do Oprimido 
(1968). Nos Estados Unidos, em 
1969, lecionou na Universidade de 
Harvard. Em Genebra, na Suíça, 
na década 1970, foi consultor 
do Conselho Mundial das Igrejas 
(CMI). Nesse período, deu consulta 
educacional a governos de países 
pobres, a maioria no continente 
africano, que viviam na época um 
processo de independência.

“Educação não 
transforma o 
mundo. Educação 
muda pessoas. 
Pessoas 
transformam o 
mundo”

De volta ao Brasil, em 1980, 
depois de 16 anos de exílio, suas 
experiências foram colocadas 
em prática quando foi nomeado 
secretário de Educação da cidade 
de São Paulo, em 1989. Durante os 
dois anos e meio de sua gestão à 
frente da secretaria, ele promoveu 
uma verdadeira revolução na 
educação da cidade. Depois do 
retorno, escreveu dois livros tidos 
como fundamentais em sua obra: 
Pedagogia da Esperança (1992) 
e À Sombra desta Mangueira 
(1995).

Segundo o jornalista Marcio 

Ferrari, em artigo para o site no-
vaescola, “o método Paulo Freire 
não visa apenas tornar mais rápido 
e acessível o aprendizado, mas 
pretende habilitar o aluno a "ler 
o mundo", na expressão famosa 
do educador. "Trata-se de apren-
der a ler a realidade (conhecê-la) 
para em seguida poder reescrever 
essa realidade (transformá-la)", 
dizia Freire. A alfabetização é, 
para o educador, um modo de os 
desfavorecidos romperem o que 
chamou de "cultura do silêncio" e 
transformarem a realidade, "como 
sujeitos da própria história".

O jornalista desenvolve o ar-
gumento de que, no conjunto do 
pensamento de Paulo Freire, se  
encontra a ideia de que tudo está 
em permanente transformação 
e interação. “Por isso, não há 
futuro a priori, como ele gostava 
de repetir no fim da vida, como 
crítica aos intelectuais de esquerda 
que consideravam a emancipação 
das classes desfavorecidas como 
uma inevitabilidade histórica. Esse 
ponto de vista implica a concepção 
do ser humano como "histórico e 
inacabado" e consequentemente 
sempre pronto a aprender. No 
caso particular dos professores, 
isso se reflete na necessidade de 
formação rigorosa e permanente. 
Freire dizia, numa frase famosa, 
que "o mundo não é, o mundo 
está sendo”. 

Paulo Freire escreveu dezenas 
de livros, traduzidos para mais de 
40 idiomas. Recebeu o título de 
Doutor Honoris Causa de 27 uni-
versidades espalhadas pelo mundo 
e ganhou vários prêmios da área 
educacional, como o Prêmio Unes-
co da Educação para a Paz (das 
Nações Unidas, 1986) e Educador 
dos Continentes (da Organização 
dos Estados Americanos, 1992).

Freire teve cinco filhos com 
a professora primária Elza Maia 
Costa Oliveira. Após a morte de sua 
primeira mulher, casou-se com 
uma ex-aluna, Ana Maria Araújo 
Freire. Com ela viveu até morrer, 
vítima de infarto, em São Paulo.

No dia 2 de maio, há 20 anos, nos deixou o 
educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo 
Freire. Por seu empenho em ensinar os mais 
pobres e despertar as classes desassistidas para 
a sua realidade, tornou-se uma inspiração para 
gerações de professores, especialmente na Amé-
rica Latina. Pelo mesmo motivo, sofreu a perse-
guição do regime militar no Brasil (1964-1985), 
sendo preso e forçado ao exílio.

Paulo Reglus Neves Freire é considerado um 
dos pensadores mais notáveis na história da 
Pedagogia mundial. Intelectual chamado de 
“educador popular”, é o professor brasileiro 
mais conhecido no mundo. A atualidade de seus 
ensinamentos vem sendo atestada pela multi-
plicidade de experiências que se desenvolvem 
tomando o seu pensamento como referência em 
diferentes áreas do conhecimento e em diferen-
tes países do mundo.

Freire também é patrono da Educação Brasi-
leira. Nasceu em Recife no dia 19 de setembro 
de 1921. Foi alfabetizado em casa, pelos pró-
prios pais, escrevendo com gravetos na terra do 
quintal. Formou-se em direito, mas não seguiu 
carreira, encaminhando a vida profissional para 
o magistério. O aprendiz tornou-se então um dos 
maiores educadores do Brasil, desenvolvendo um 
método de alfabetização de adultos, na década 
de 1960, que valorizava a bagagem pessoal, a 
realidade que cada aluno trazia para a sala de 
aula e o senso crítico.

Paulo Freire desenvolveu um pensamento 
pedagógico assumidamente político. Para ele, 
o objetivo maior da educação é conscientizar 
o aluno. Isso significa, em relação às parcelas 
desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender 
sua situação de oprimidas e agir em favor da 
própria libertação. Era entender o mundo a sua 
volta para assim transformá-lo. O principal livro 
de Freire se intitula justamente Pedagogia do 
Oprimido e os conceitos nele contidos baseiam 
boa parte do conjunto de sua obra.
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