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Insalubridade: notificado, procure 
o Sindicato imediatamente              Página 4

26,05%: TCU rejeita recurso da UFRJ

O Rio parou para reverenciar Marielle
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Os tiros que 
silenciaram Marielle 

despertaram in-
dignação na multidão 

que ocupou o 
Centro da cidade. 
O simbolismo do 

atentado provocou 
comoção em todo o 
país e repercussão 

internacional. 
Página 3

A trajetória 
de golpes 
beneficia 
as elites

Página 2

Com esta edição circula o Encarte Especial Sintufrj Mulher, 
que traz a programação completa dos dias de atividades em ho-
menagem à mulher, a ser encerrada com show do grupo Mulhe-
res de Chico, no Espaço Cultural do Sindicato.
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DEMOCRACIA EM XEQUE

Golpes só servem 
às elites no Brasil

Em seminário, professor mostra 
quem sempre ganha com as 
rupturas políticas: empresários, 
banqueiros, senhores das mídias

Os golpes que estabeleceram 
rupturas democráticas no Bra-
sil foram dados para favorecer 
os interesses daqueles que sem-
pre detiveram o poder no país. A 
conclusão do professor emérito 
da Faculdade de Medicina da 
UFRJ Nelson Souza e Silva foi 
expressa no seminário “Os gol-
pes de 1954, 1964 e 2016 e as 
políticas públicas para a saúde 
e educação”, em que foi pales-
trante.

O professor fez um estudo 
antevendo alguns dos episódios 
atuais na conjuntura política e 
econômica brasileira e contex-
tualizou a destituição de Dilma 
Rousseff da Presidência da Re-
pública e a trajetória das tramas 
que derrubaram outros manda-
tários no país. 

O seminário foi uma inicia-
tiva do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação em Ciên-

cias e Saúde, do Núcleo de Tec-
nologia Educacional da UFRJ 
para a Saúde.

Empresários, banqueiros, gran-
des corporações da mídia foram 
e são personagens recorrentes na 
criação de campanhas que resulta-
ram em golpes de Estado, sustenta 
Nelson Souza e Silva.

A história se repete
“Em 1954 Getúlio Vargas se 

suicidou com a campanha da 
UDN – partido fundado por Júlio 
Prestes –, que acusava seu gover-
no de mar de lama, de corrupto, 
o mesmo discurso que estamos 
vendo agora”, lembrou Nelson 
Souza e Silva. “Getúlio fez mu-
danças que tocou o povo brasi-
leiro, sofreu ataques diários, e seu 
vice, Café Filho, mudou de lado. 
Olha só a coincidência agora!”.

O professor recorda que todos 
os jornais apoiaram a campanha 

da corrupção, menos um, Última 
Hora. “Entre os signatários do 
manifesto que pediu a renúncia 
de Vargas, oito foram promovidos 
a general”, disse. “Esses militares 
vieram a ter papel fundamental 
no golpe que destituiu João Gou-
lart 10 anos depois”, chamou a 
atenção o palestrante.  

A presença do imperialismo 
nos episódios de golpes no Bra-
sil também se repete, segundo 
o professor. A atuação interven-
cionista dos Estados Unidos no 
combate a governos socialistas e 
populares é destacado por Souza 
e Silva. E faz uma atualização 
da ação norte-americana: “Os 
EUA estão sempre por traz dos 
golpes. O Departamento de Es-
tado americano, por exemplo, 
treinou a equipe do juiz Sérgio 
Moro para 'combater o terroris-
mo no Brasil'. Quando que aqui 
temos terrorismo?”, ironizou. 

Golpe de 64
Nelson Souza e Silva lembrou 

que, para o apoio ao golpe de 
1964, foram criadas instituições 
que reuniram recursos para in-
fl uenciar no debate econômico 
e no controle do Parlamento. 
“Criaram o Instituto Brasileiro de 
Ação Democrática (Ibad), e estão 
criando de novo. Uma contribui-
ção de empresários brasileiros e 
estrangeiros, e de bancos estran-
geiros, com o objetivo de comba-
ter o comunismo”, informou.

“Houve (em 1964) a Ação 
Democrática Popular (Adep) – 
uma fi lial do Ibad –, cujo obje-
tivo era canalizar recursos para 
os candidatos contrários ao pre-
sidente João Goulart, que con-
correria às eleições de 1962. E o 
Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais (Ipes), organizado por 
empresários. Todas essas entida-
des foram criadas, obviamente, 

com o apoio da CIA (a agência 
de ação e espionagem dos Esta-
dos Unidos).”

Soros atuou no 
golpe de 2016

O professor acrescentou que 
o megaespeculador George So-
ros foi um dos personagens do 
pré-golpe de 2016. “Ele opera 
através da Open Society Fou-
dantion – doadora para o Insti-
tuto Fernando Henrique”, disse. 
Segundo Nelson, existe até uma 
cartilha articulada para a de-
sestabilização de governos po-
pulares e/ou de esquerda. “São 
cinco etapas a serem seguidas 
(nos golpes de 2016), e, no atu-
al momento, estamos na quin-
ta, que é a tomada do poder. E 
está em vigência. Não tomaram 
o poder de fato, mas promovem 
todas as reformas constitucio-
nais”, alertou. 

Universidades 
organizam 
cursos sobre 
golpes

O tema golpe tem sido 
objeto de cursos, seminários 
e debates nas universidades 
públicas. Pelo menos 34 
instituições espalhadas pelo 
país anunciaram disciplinas 
sobre o golpe de 2016. A mais 
recente a oferecer a disciplina 
foi a Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), que a 
partir do segundo semestre 
deste ano abre inscrição para 
uma disciplina optativa: “O 
golpe de 2016 e o futuro da 
democracia no Brasil”.

A Universidade Federal 
Fluminense (UFF) oferecerá a 
disciplina "A mídia e o golpe de 
2016", cuja abordagem fi cará 
a cargo do Departamento de 
Comunicação Social. Doze 
professores do curso se reve-
zarão em sala de aula para 
discorrer sobre os mais diver-
sos conteúdos, como análise 
do discurso, fi losofi a, jorna-
lismo digital, telejornalismo 
e políticas da comunicação, 
entre outros. 

1954: Suicídio de 
Getúlio Vargas

1964: Golpe militar

2016:  Impeachment de Dilma Rousseff PROFESSOR 
Nelson Souza e Silva
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DEMOCRACIA EM XEQUE

Os riscos de quem luta 
pelos direitos humanos

Jornalista e moradora 
da Maré relata 
experiência de meses 
de ocupação do 
complexo da favelas 
pelo exército

Jurema Werneck, dirigente 
da Anistia Internacional no Bra-
sil – uma das organizações que 
está exigindo a identificação dos 
assassinos de Marielle Franco e 
Anderson Gomes –, disse que “o 
Brasil é um dos lugares mais peri-
gosos para quem luta por direitos 
humanos”. 

Dados da Anistia Internacio-
nal, baseados em informações da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
mostram que 62 defensores de di-
reitos humanos foram mortos, en-
tre janeiro e setembro de 2017, no 
Brasil. Segundo a Anistia, o Brasil 
rivaliza com a Colômbia nesse 
item.

É nesta área sensível, a do res-
peito à vida e aos direitos huma-
nos, que Marielle Franco trafega-
va suas bandeiras como mulher, 
negra, que cresceu na favela. Era 
um quadro político diferente, en-
raizado nas bases, dentro do mo-
vimento social, e que levou para o 
Parlamento as preocupações com 
as adversidades que sua experiên-
cia de vida forjou.

A repercussão no país e inter-
nacional do seu assassinato reve-
la que a ação da barbárie atingiu 
um alvo de grande simbolismo 
e ganhou maior expressão no 
exercício de seu mandato como 
vereadora. 

Ocupação
Entre meio-dia e 1h da ma-

nhã/tarde abafada de quarta-fei-
ra, 14 de março, Gizele Martins, 
jornalista e moradora da Maré, 

traçou o cenário da vida no Com-
plexo da Maré, um enclave de 16 
favelas, com 140 mil habitantes, 
onde a vereadora do PSOL nasceu 
e cresceu.

Gizele falava para uma pla-
teia de estudantes, funcionários, 
professores e pedestres em aula 
pública diante da Faculdade Na-
cional de Direito (FND), próxima 
ao Campo de Santana. O evento 
fora organizado por entidades pre-
ocupadas com as consequências 
da intervenção militar na cidade. 

Poucas horas depois neste dia, 
Marielle seria morta numa em-
boscada nas ruas do Estácio.

MARIELLE NO 8 DE MARÇO. Presença constante em eventos de promoção da mulher

Foto: Internet

Gizele Martins integra a Co-
missão de Direitos Humanos da As-
sembleia Legislativa. Na reunião da 
FND, ela fez um duro relato sobre 
a experiência da ocupação da Maré 
pelo Exército entre 2014 e 2015.

Gizele explicou que a Maré tem 
uma forte tradição de convivência 
comunitária. “Temos um jornal 
comunitário com mais de 20 anos, 
rádio comunitária, museu”, infor-
mou. “Negros, índios, uma popula-
ção nordestina. E ações de valoriza-
ção da vida”, disse.

Mas quando se trata de se-
gurança pública o estado usa a 
violência. Para as favelas, política 

de segurança significa polícia, de-
nunciou. 

O legado deixado pela ocu-
pação do Exército entre 2014 e 
2015 foi de horror, segundo Gizele. 
“Como comunicadora e morado-
ra, vi o Exército invadindo casas, 
violentando mulheres, soldado 
cobrando 2 reais para deixar as 
crianças brincarem nas quadras 
esportivas”.

Na lista de abusos relaciona-
dos por Gizele, ela cita a revista 
impertinente de mototaxistas, 
motoristas das kombis que faziam 
transportes de passageiros, gente 
empurrada para a parede com as 

mãos para o alto.
“Em 2015, vivemos com um 

soldado para cada 55 moradores 
na Maré, que tem 140 mil habi-
tantes. Eu nunca tive um médico, 
um professor nesta proporção nos 
meus 32 anos de vida na favela”, 
comparou. “No período (da ocu-
pação do Exército) vivemos uma 
verdadeira ditadura, com revistas 
com soldados em cada esquina e 
tanques de guerra nas ruas.” 

Revista em crianças
Segundo a jornalista, não ha-

via respeito a idosos nem a crian-
ças de colo. Segundo ela, muitas 
vezes as crianças tinham as fral-
das revistadas pelos soldados em 
busca de drogas e armas. Os pro-
fessores das escolas da comunida-
de também eram alvo de revistas. 
Segundo ela, no período da pre-
sença do Exército, as 40 escolas 
no interior das favelas ficaram 
mais fechadas do que abertas. O 
mesmo aconteceu com os postos 
de saúde.

Como se sabe, Marielle Fran-
co, crítica à intervenção, era re-
latora da comissão constituída 
na Câmara para acompanhar a 
atuação dos militares. Ela havia 
vivido de perto a experiência re-
latada por Gizele e tinha motivos 
fortes para questionar essa nova 
experiência militar de segurança 
pública nos bairros pobres. De-
fendia investimentos em políticas 
sociais para as populações mais 
vulneráveis, e projetos de criação 
de emprego e renda.

Tiros e resistência
Os tiros que silenciaram 

Marielle Franco despertaram uma 
onda de indignação sem preceden-
tes na história recente do país. Entre 
os milhares de pessoas que foram 
às ruas para reverenciar a vereado-
ra, morta com disparos à queima-
-roupa numa emboscada nas ruas 
do Estácio, destacaram-se o contin-
gente de jovens. 

Aqui no Rio, eles se multipli-
caram em cortejos entre a Alerj 
e a Câmara Municipal, onde 
Marielle exercia o seu primeiro 
mandato, a que foi alçada por 

votação surpreendente. A Cine-
lândia, espaço histórico de ma-
nifestações, encheu-se de tristeza, 
mas também de vitalidade políti-
ca como algum tempo não se via, 
sem exclusividades partidárias. 

Na mobilização, no ambiente de 
comoção que tomou conta do país, 
o tom de resistência e indignação 
era expresso em centenas de cartazes 
improvisados em cartolinas.

A explosão de protestos ganha 
relevância no ambiente de retroces-
so político, social, econômico e mo-
ral no qual o país mergulhou com 

o golpe de 2016. Golpe que resultou 
de conspiração envolvendo o gran-
de capital, a maioria do Congresso, 
o Judiciário e a mídia oligopolista.

Esse retrocesso, que apresenta 
como uma das referências o pre-
sidente ilegítimo e repudiado pela 
população, é que cria o caldo de 
cultura para a barbárie. 

Os tiros na vereadora atacam 
a democracia. Foi a força do au-
toritarismo e da intolerância que 
não quis aceitar a ação militante 
de uma parlamentar identificada 
com a defesa das maiorias margi-

nalizadas. Foi barbárie em estado 
puro, sem qualquer preocupação 

em esconder o ritual do massacre.
Mas Marielle vive!

Foto: Renan Silva

OPINIÃO

CINELÂNDIA OCUPADA. Milhares de indignados

 

         



NOSSOS DIREITOS

26,05%: TCU rejeita embargos da UFRJ
Assessoria jurídica do Sintufrj vai impetrar mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) rejeitou os embargos de de-
claração impetrados pela UFRJ que 
suspenderia o corte dos 26,05%. 
Num espaço de tempo recorde 
(uma semana), o relator da maté-
ria, ministro Vital do Rêgo, pautou 
o recurso, que foi rejeitado na ses-
são plenária de quarta-feira, dia 14.

Para garantir os direitos dos 
funcionários ao percentual, a as-
sessoria jurídica do Sintufrj prepara 
mandado de segurança a ser impe-
trado no Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Com a decisão de rejeitar os 
embargos, o TCU evitou discutir 
pontos fundamentais que, confor-
me defende o Sintufrj, exigem a 
manutenção dos pagamentos do 
percentual de 26,05%.

Nos embargos, defendeu-se a 
natureza administrativa da im-
plantação do reajuste por mais de 5 
anos. De acordo com o artigo 54 da 
Lei 9.784/99, após esse período (5 
anos), os atos administrativos fede-
rais não podem ser anulados. 

Ainda que tenha havido me-
didas judiciais relacionadas com 
o mérito do Plano Verão e outra 
tentativa de corte (reclamatória, 
rescisória, mandado de segurança 
e nova rescisória), com última de-
cisão rescisória negativa transitada 
em julgado em junho de 2017, 
o Sintufrj defende que os atos de 
incorporação não dependeram de 
determinações judiciais.

 O TCU reconhece que houve 
ato administrativo, tanto que de-
termina a notificação e defesa de 
mais de 10 mil servidores que não 
constavam da listagem de quase 
8 mil filiados à época da ação ori-
ginal. Porém, contraditoriamen-
te, o Tribunal não admite que 
a universidade decida pela não 
exclusão da folha de pagamento, 

com base na decadência. 
Nos embargos declaratórios, 

apontou-se omissão e contradição 
que, se esclarecidas, impediriam o 
corte de toda a categoria. Infeliz-
mente, o TCU se nega a discutir essa 
questão.

 
Mandado de segurança

Agora, o Tribunal notificará a 

UFRJ da decisão. Esse proce- 
dimento será monitorado pela 
entidade sindical, a fim de ana-
lisar e opor as medidas ainda 
disponíveis na esfera judicial. A 
assessoria jurídica acompanhou 
o julgamento do dia 14 e prepa-
ra mandado de segurança cole-
tivo com pedido de liminar, a ser 
impetrado no STF.

Outra iniciativa da assessoria ju-
rídica será uma ação rescisória con-
tra o acórdão do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, que decidiu a 
segunda rescisória da UFRJ.

 Apesar das dificuldades exis-
tentes na etapa em que a matéria se 
encontra, o Sintufrj usará todos os 
meios possíveis para evitar que seus 
filiados sofram o corte.

OUTRO RECURSO. O advogado Rudi Cassel anunciou os próximos passos na luta pela manutenção dos 26,05%

Foto: Renan Silva

Insalubridade: 
Quem for notificado deve procurar 
imediatamente o Sindicato

O sindicalizado que for no-
tificado da perda do benefício 
da insalubridade deve procurar, 
imediatamente, o Sindicato. O pro-
cedimento é necessário para que o 
recurso seja elaborado em tempo 
hábil pela assessoria jurídica e pela 
engenharia do trabalho.

Da notificação ao ingresso 
do recurso, o prazo é de dez dias 
corridos, e, pelas contas da Pró- 
Reitoria de Pessoal, serão mais de 
5 mil notificações.

É importante lembrar que os 
recursos são individuais e serão 
feitos caso a caso. A assessoria 
jurídica precisa de tempo para a 
elaboração do documento, que 
será enviado por e-mail ao funcio- 
nário. Ele, então, assina o recurso 
e o entrega ao departamento pes-

soal de sua unidade. É importante 
garantir provas de que o recurso foi 
encaminhado.

O Sintufrj montou força-tarefa 
especializada em segurança nos 
ambientes de trabalho para orien-
tar os servidores contra o corte 
do adicional de insalubridade de 
forma linear.

Como já foi informado, por 
determinação do Tribunal de 
Contas da União, cerca de 5 mil 
funcionários da universidade estão 
ameaçados de perder o direito ao 
adicional de insalubridade.

Numa negociação com a Reito-
ria, o Sintufrj obteve o compromisso 
da Pró-Reitoria de Pessoal de en-
caminhar as notificações de forma 
gradual. Elas começaram pelos 
hospitais a partir da segunda-feira. 

Plantões jurídicos do Sintufrj
Trabalhista e Civil – De segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. Sede do Sintufrj, 

na Cidade Universitária (Fundão). Agendar com Alexandre Souza, pelo telefone (21) 3194-7133. E-mail.: 
dejur@sintufrj.org.br.

Extraquadro do Hospital Universitário
Os trabalhadores extraquadro do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) informam que, 

desde agosto de 2017, por iniciativa deles próprios, criaram uma comissão. E, por iniciativa do Sintufrj, a 
partir de janeiro deste ano essa comissão, que se reúne duas vezes por mês com a Pró-Reitoria de Pessoal, 
tem sido acrescida pelos extraquadro das outras unidades de saúde da UFRJ. 

Fórum Social Mundial 2018
 “Genocídio do povo negro no Rio de Janeiro” foi o tema de um dos trabalhadores 

que a delegação do Sintufrj apresentou no Fórum Social Mundial 2018, e os autores 
são: os coordenadores do Sindicato Celso Procópio, Ivânia Ferreira e Ruy dos Santos, 
e Jeferson dos Santos Baquer de Souza.
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