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Assembleia geral dia 24 Sindicato entra 
com recurso no 
Supremo para 
impugnar
corte dos 26,05%

O Brasil que mata
Na trágica história de as-

sassinatos no país, mulheres  
defensoras de direitos hu-
manos são alvo recorrente. 
Página 8

O Brasil que encanta 
na homenagem do 
Sintufrj à mulher

Atmosfera de celebração 
ao som de músicas recriadas 
de Chico Buarque marcou o 
encerramento da semana de 
eventos Sintufrj Mulher. Com 
arranjos originais de canções 
que fizeram e fazem a trilha 
sonora de gerações, grupo de 
cantoras Mulheres de Chico, 
com alma e profissionalis-
mo, emocionou a plateia que 
se deslocou até o Espaço 
Cultural no início da noite de 
quarta-feira, 28.

 Semana da Mulher Sintufrj Páginas 4 e 5
 UFRJ discute segurança Página 7
 Insalubridade: saiba como fazer para ingressar com recurso Página 3
 Opinião: Restaurante Universitário para todas e todos. Será? Página 2

Na terça-feira, 24 de abril, às 10h, no auditório do Centro de Tecnologia (CT), 
o Sintufrj realiza assembleia para discutir sobre o 23º Confasubra e eleger sua 
delegação ao congresso, e dar informes.  

O 23º Confasubra será realizado de 6 a 11 de maio, no Centro Nacional de 
Convenções, em Poços de Caldas (MG), e esta edição tem uma importância 
especial para os técnicos-administrativos em educação, porque aprovará um 
plano de lutas e elegerá uma nova direção para a Fasubra. 

No momento em que o cerco dos golpistas contra os servidores públicos e os 
trabalhadores em geral se intensifica cada vez mais, a nossa responsabilidade 
aumenta na participação deste Confasubra. Portanto, companheiras e com-
panheiros, temos que ir a esta assembleia com a clareza de que é nosso dever 
eleger delegados ao 23º Confasubra que tenham essa consciência política.  

A assessoria jurídica do 
Sintufrj vai entrar com man-
dado de segurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
tentar manter os 26,05%  nos 
contracheques dos funcioná-
rios. Página 3
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Maio: mês do trabalhador
Sintufrj prepara ações de integração e de valorização e conscientização da categoria

O mês do trabalhador vai ser 
muito especial para o Sintufrj. A 
direção sindical está preparando 
uma agenda de eventos que possi-
bilitará aos técnicos-administrativos 
e docentes da UFRJ discutirem suas 

Opinião

Restaurante 
Universitário 
para todas e 
todos. Será?

Após dois anos de sua imple-
mentação, o sistema de agenda-
mento do Restaurante Universitá-
rio (RU) do Centro de Tecnologia 
(CT) é elogiado por reduzir o tem-
po de atendimento e por gerar 
menos resíduos orgânicos. Porém, 
o sistema ainda requer aprimora-
mento para se livrar do estigma de 
ser excludente e altamente insen-
sível a questões socioeconômicas 
da comunidade acadêmica.

Na quarta-feira, 21 de março, 
mais uma vez inúmeros estudan-
tes e servidores tiveram o seu direi-
to à alimentação negado no RU 
do CT. O sistema de agendamento, 
que é aberto todos os dias às 9h30, 
recorrentemente apresenta indis-
ponibilidade de vagas após 10 ou 
15 minutos. O sistema ainda apre-
senta instabilidades técnicas, in-
compatibilidade com navegadores 
e não consegue redisponibilizar de 
forma dinâmica as vagas cancela-
das e não atendidas. 

O aspecto mais grave iden-
tificado pelo Sintufrj recai sobre 
o fato de um sistema, imposto e 
obrigatório, passar a ser a única 
forma de acesso ao restaurante 
universitário, que foi projetado e 
criado com base em prerrogativas 
assistencial e de permanência es-
tudantil. Sendo assim, pergunta-
mos aos responsáveis: 

– Como ficam os usuários que 
não conseguem agendar suas re-
feições e que não dispõem de re-
cursos financeiros além dos R$ 2 
ou R$ 6  para pagar pela refeição 
no RU? Em outro local, em média 
um prato de comida custa R$ 15. 

– Será que a recomendação 
para que alunos e servidores do 
CT se desloquem para o RU da 
Letras ou para o Restaurante 
Central é mesmo a solução para 
o problema?  

– É  coerente que os vigilan-
tes terceirizados sejam desviados 
de sua função – que é garantir 
a segurança patrimonial – para 
atuar como  agentes de coação 
aos usuários que reclamam do 
não atendimento? 

Sugestões: adoção de atendi-
mento misto (ou seja, agendados 
e não agendados) e integração do 
sistema de agendamento ao SIGA, 
priorizando o atendimento com 
base na grade curricular do aluno. 

Direção Sintufrj 

Torneio de futebol soçaite: reunião dia 5
Será na quinta-feira, dia 5 de abril, às 14h, no Espaço 

Saúde Sintufrj, a primeira reunião de organização do Tor-
neio de Futebol Soçaite do Sintufrj, que será realizado duran-
te o mês de maio. As unidades da UFRJ não podem deixar de 
enviar seus representantes. Há muito a ser feito para a reali-
zação de um expressivo campeonato, como a elaboração da 
tabela de jogos, por exemplo, entre outras tarefas.        

Seminário Nacional 
de Segurança

Na sexta-feira, 6, às 10h, os trabalhadores da Divisão de 
Segurança da UFRJ (Diseg) realizam reunião para eleger 
delegados ao XXVII Seminário Nacional de Segurança, que 
será realizado de 5 a 11 de agosto, em Brasília. Local: sede da 
Diseg, no Fundão. 

Ebserh acaba com a jornada de 30 horas no HUB
Na assembleia do dia 20 de 

março, os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ aprovaram 
moção em apoio aos trabalhadores 
do Hospital Universitário de Brasília  
(HUB), da Universidade de Brasília 
(UnB), em luta contra os desman-
dos da Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh), que ad-
ministra a unidade hospitalar.  

De forma unilateral e sem diá-
logo, a Ebserh mudou a escala de 
trabalho dos profissionais do HUB, 

Luiz Felipe é pró-reitor 
de Políticas Estudantis

O técnico-administrativo em 
educação Luiz Felipe Cavalcanti 
assumiu a recém-criada Pró-Rei-
toria de Políticas Estudantis (PR-
7). Ele, que ocupava a Superin-
tendência de Políticas Estudantis, 
teve sua indicação aprovada, por 
unanimidade, na sessão do Con-
selho Universitário do dia 22 de 
março. 

O reitor Roberto Leher elo-
giou a atuação de Cavalcanti 
nas várias frentes de trabalho 
em que esteve na universidade, 
e suas iniciativas na SusperEst, 
como, por exemplo, em proje-

questões como classe, interagirem 
e se conscientizarem sobre temas 
relevantes para a comunidade uni-
versitária e a sociedade em geral. As 
atividades propostas também terão 
uma missão importante, que é a va-

lorização do fazer de cada segmento 
de trabalhador da universidade. 

Na agenda do Mês do Traba-
lhador estarão, entre outras ações, 
as seguintes: exposição itinerante 
contando a história do Sintufrj; 

lançamento do projeto Prata da 
Casa; Roda de Conversa sobre a 
Carreira dos técnicos-administrati-
vos em educação; apresentação de 
trabalhos; happy hour e torneio de 
futebol soçaite.

inclusive dos servidores do Regime 
Jurídico Único (RJU). As arbitrarie-
dades que os trabalhadores enfren-
tam nessa unidade de saúde, como 
em outras sob a gerência da empre-
sa, revelam o que o Sintufrj sempre 
alertou sobre um hospital público 
de ensino, pesquisa e assistência 
adotar o modelo de gestão produti-
vista e empresarial.

Desmandos  
Os trabalhadores do HUB estão 

em luta pela manutenção do di-
reito de realizarem plantões e pela 
manutenção das escalas na flexi-
bilização das 30 horas semanais, 
como era praticado há 14 anos. 

Segundo a Fasubra, desde 2004 
a jornada de 30 horas semanais 
com turnos ininterruptos é prati-
cada em regime de escalas no HUB, 
com plantões de 12 horas. Já há, in-
clusive, aprovação formal da UnB 
para a flexibilização da jornada de 
trabalho para as 30 horas semanais 

com turnos ininterruptos. Mas sua 
efetivação tem enfrentado impasses 
criados pela direção do HUB, em-
bora a legislação vigente admita o 
regime. 

Moção transmitida em vídeo
Além da moção, os presentes à 

assembleia do Sintufrj fizeram um 
vídeo em solidariedade às compa-
nheiras e companheiros do HUB, 
veiculado nas mídias sociais do 
Sintufrj, e o enviaram ao Sintfub.

tos de extensão e políticas de 
esportes implantadas na Escola 
de Educação Física e Desportos.  

A representante técnico-
-administrativa no colegiado e 
coordenadora-geral do Sintu-
frj, Gerly Miceli, lembrou que 
foi no fim da década de 1980 
que, pela primeira vez, um téc-
nico-administrativo tornou-se 
pró-reitor. 

Na UFRJ desde 2009, o novo 
pró-reitor falou sobre a respon-
sabilidade de assumir a função 
num momento difícil para a 
universidade e para o país. NOVO pró-reitor é elogiado no Consuni
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NOSSOS DIREITOS

Tudo que você precisa saber sobre INSALUBRIDADE

O sindicalizado que for notificado da perda do be-
nefício da insalubridade deve procurar, imediatamente, 
o Sintufrj para que o recurso seja elaborado em tempo 
hábil pela assessoria jurídica e pelo grupo de técnicos e 
engenheiros do trabalho contratado pelo Sintufrj. Isso 
porque, se os prazos não forem cumpridos, o recurso 
será indeferido. São previstas mais de 5 mil notificações.

O PASSO A PASSO PARA O RECURSO DEPOIS QUE VOCÊ FOR NOTIFICADO

imprima o documento (recurso) em duas vias
assine as vias impressas
leve ao DP de seu setor ou de sua unidade
envie ao Sintufrj cópia do recurso com o “recebido” do DP **

E, depois de receber o recurso por e-mail, o que fazer?

*As informações contidas nele são necessárias 
para instruir o recurso. Elas não sairão do Sindicato.

**A cópia do recurso entregue pode ser enviada por e-mail.

1
2
3
4

Quem for notificado deve procurar 
imediatamente o Sintufrj

Importante: O recurso suspende 
momentaneamente o corte do adicional

assessoria jurídica do 
Sintufrj vai entrar com 
mandado de segurança no 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
para tentar assegurar o direito de 
8 mil funcionários aos 26,05% que 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) está mandando cortar.

Como se sabe, o TCU rejeitou 
os embargos de declaração impe-
trados pela UFRJ que suspende-
riam o corte do percentual, mas 
nesta medida ficou reconhecida 
a natureza administrativa anteci-
pada de todas as incorporações de 
26,05% do Plano Verão. 

O relator da matéria, ministro 
Vital do Rêgo, em tempo recorde, 

26,05%: Sindicato vai entrar 
com mandado de segurança

colocou a matéria em votação, e 
o recurso acabou rejeitado pelo 
pleno do tribunal na quarta-fei-
ra, 14 de março.

O mandado de segurança é 
uma das medidas ainda dispo-
níveis na esfera judicial para im-
pugnar o corte que o Ministério 
do Planejamento quer consumar 
já na folha de pagamento de 
abril. Trata-se de um mandado 
de segurança coletivo com pedido 
de liminar. 

Com isto, os advogados pre-
tendem ganhar tempo, caso a 
liminar seja concedida, para ex-
plicar aos juízes que a implanta-
ção dos 26,05% na folha foi feita 

administrativamente, e não por 
processo judicial.

Os docentes que estão no 
processo dos 26,05% não terão 
o percentual cortado neste mo-
mento, porque estão protegidos 
por uma liminar em mandado 
de segurança.

A celeridade com a qual o 
TCU pôs para apreciação os 
embargos de declaração im-
petrados pela Reitoria da UFRJ 
mostra o empenho das áreas de 
decisão em Brasília em retirar 
direitos dos servidores públicos.

Além dos 26,05%, milhares 
de trabalhadoras(es) da uni-
versidade estão correndo o risco 

de perderem o adicional de in-
salubridade. 

Entender esta realidade de 
ofensiva do governo e de setores 
do Legislativo e do Judiciário con-
tra os servidores federais é essen-
cial para definirmos nossas ações 
de mobilização.

Enfrentamos uma conjun-
tura que tem na Presidência da 
República um grupo que ocupou 
o poder por meio de um golpe, 
que quer reduzir o Estado, servil 
ao mercado, e que, portanto, tem 
como uma de suas estratégias o 
ataque ao funcionalismo público.

Esta realidade adversa nos 
obriga a uma vigilância mais 

rigorosa em relação aos nossos 
direitos. O Sindicato não pode 
deixar brechas para facilitar esses 
ataques.

No caso dos 26,05%, se o Sindi-
cato, lá atrás, tivesse entrado com 
o recurso do agravo interno contra 
a decisão monocrática do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o proces-
so iria para o órgão colegiado da 
Segunda Turma. Lá, o Sindicato 
teria mais oportunidade judicial.

No caso do adicional de insa-
lubridade, desde março de 2016 
o assunto está na pauta, com a 
ameaça de execução de corte, e 
nenhuma movimentação mais 
efetiva foi tomada.

A direção do Sintufrj reafirma que os recursos contra o corte 
do adicional de insalubridade são individuais – e têm efeito 
suspensivo. Há um grupo que, de forma pouco responsável, 
aponta orientação diferente, confundindo trabalhadores que 
querem defender seus direitos.

Alerta

A
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SEMANA DA MULHER SINTUFRJ

Há 32 anos, tempo em que 
trabalha na UFRJ, ela 
deixou de ser chamada 

pelo nome que seus pais lhe 
deram e registraram no cartório 
porque ele não agradava à chefia. 
“Já sofri muito assédio moral 
nesta universidade, até de pai de 
aluno. Estudei, fiz graduação e 
pós-graduação para não ser mais 
considerada burra”, desabafa a 
técnica-administrativa em educa-
ção. Mulher, negra, na época com 
pouca escolaridade, Silvia admite 
que custou muito a entender que 
estava sendo desrespeitada. Acha-
va que estavam cuidando dela.  

“Onde há problema de gestão, 
pessoas sofrem por se acharem 
incompetentes. Numa situação 
assim, nós, técnicos, nos sentimos 
culpados quando o problema é de 
gestão”, analisa um trabalhador 
da Praia Vermelha. “Quando 
um técnico-administrativo se 
sobressai numa discussão sobre 
trabalho num ambiente aca-
dêmico, docentes se dirigem a 
ele chamando-o de professor. 
Porque têm dificuldades de ad-
mitir que um técnico formule 
intelectualmente”, acrescenta 
uma servidora.  

“Docentes não se sentem 
servidores, por isso quem sofre 
com assédio moral e sexual são 
os técnicos. Aliás, servidor e/
ou funcionário público são de-
finições que só caem bem para 
técnico-administrativo. Então, 
na universidade, trabalham 
docentes e servidores”, constata 
uma funcionária. “Não temos 
uma política institucional contra 
o assédio. A gente troca o asse-
diado e o assediador continua 
no mesmo local. Essa lógica do 
capital, do mercado não pode se 
perpetuar na nossa instituição”, 
sustenta uma dirigente sindical. 

Este era o objetivo  
Foi nas Rodas de Conversas 

organizadas pelo Sintufrj nos 
campi Xerém, Praia Vermelha e 
Fundão que depoimentos como 
esses foram ouvidos. A atividade 
fez parte da Semana da Mulher 
Sintufrj, realizada dias 21, 22, 
26, 27 e 28 de março. Assédios 
moral e sexual foram os temas 
das palestras da especialista Tere-
zinha Martins dos Santos Souza, a 
Teca, em cada local de trabalho, 
abrindo espaço para os debates. 
Ela é psicóloga social, professora 
da UniRio, coordenadora do 
Núcleo de Estudos em Trabalho, 
Gênero e Raça (Negrem) e do 
projeto de pesquisa “O assédio 
moral na universidade pública”, e 
uma das fundadoras do site www.
assediomoral.org.br.

Sindicato põe assédios no centro do debate
 Atendimento à categoria
Todas as quintas-feiras, das 

14h às 17h, Terezinha atenderá 
sindicalizados vítimas de assédio 
moral e sexual na universidade. 
Esse trabalho já foi desenvolvido 
no passado, quando o Ressignifi-
car foi direção do Sintufrj, e com 
bons resultados. Além de cuidar 
da parte psicológica da assediada 
ou assediado, a entidade sindical 
se encarrega de encaminhar 
jurídica e administrativamente 
a questão.  

“Assédio moral e 
sexual são formas 
de violência e atos 
não éticos” 
Esta é uma das definições repe-

tidas por Terezinha nas palestras. 
Segundo a especialista, as novas 
formas de organização da produ-
ção a partir da década de 1970 no 
mundo impuseram mudanças que 
incidem sobre a objetividade/sub-
jetividade da classe trabalhadora. 
Uma característica central dessas 
novas formas de gestão é o manejo 
da emoção das trabalhadoras e 
trabalhadores, de modo a modelar 
a percepção política. 

“O assédio moral é uma 
degradação deliberada das con-
dições de trabalho, envolve repe-
tição no tempo e não se constitui 
como fato isolado e fortuito, 
mas dotado de intencionalidade. 
Envolve poder, isto é, alguém 
que detém o poder objetivo nas 
mãos – seja o poder de demitir, 
transferir do local de trabalho, 
perseguir – utiliza gestos, não ne-
cessariamente obscenos, mas ve-
xatórios e humilhantes sobre uma 
trabalhadora ou trabalhador, ou 
grupo de trabalhadores, que são 
hierarquicamente subordinados 
a essa pessoa. A incidência de 
assédio moral sobre as mulheres 
é maior que sobre os homens”, 
explica Terezinha. 

Assédio moral é diferente de 
bullying, que ocorre entre pessoas 
cuja relação é de igualdade formal, 
sem vínculos empregatícios ou de 
poder formal. Bullying é dano moral. 

Já o assédio sexual, define 
Terezinha, “caracteriza-se por 
alguma ameaça, perseguição ou 
hostilidade contra a subordina-
da ou subordinado, após uma 
abordagem sexual rejeitada. Por 
envolver uma situação de poder, 
caracteriza-se a situação de assé-
dio, no sentido de cercar, deixar 
sem saída. Nessas condições, a 
pessoa assediada teme reagir 
por medo de comprometer sua 
sobrevivência, que na sociedade 
contemporânea se realiza por 
meio do salário percebido em tro-
ca de uma jornada de trabalho”. 

Vestindo um avental colo-
rido e talheres segurando 
o coque no alto da cabeça, 

Betina Kopp acompanhou co-
ordenadoras do Sintufrj pelos 
corredores e salas de unidades 
acadêmicas da Praia Vermelha 
oferecendo seu cardápio de 
poesias. “Sou mestre-cuca da 
poesia, e escolha um poema”, 
propunha às companheiras 
em seus locais de trabalho. 
Clarice Lispector, Fernando 
Pessoa, Carlos Drummond de 
Andrade, Paulo Leminski, Mario 
Quintana lideraram a lista de 
preferências. 

Betina declamava o poema e 
o interpretava, porque também 
é atriz. As companheiras da 
Escola de Serviço Social foram 
as mais contempladas nesta 
atividade lúdica. Marcela Bra-
ga, chefe do setor no turno da 
manhã, contou, orgulhosa, que 

“são dez horas de atendimento 
ao público”. Com ela, trabalha 
Maria Isabel Couto, a Bebel, que 
disse: “já tenho tempo para me 
aposentar, mas não quero”. 

Silvia Galiza, professora de 
Política Social, pediu um poe-
ma de Fernando Pessoa. “Sou 
argentina, vim estudar e nunca 
mais saí da UFRJ”, fez questão 
de contar. Michele Abílio, do 
Protocolo e Arquivo da Escola 
de Serviço Social, também se 
encantou com a delicadeza 
da homenagem às mulheres 
proporcionada pelo Sintufrj. 
“Adorei!” A estudante Carolina 
Ayres também. Mario Quintana 
foi a pedida da doutoranda Po-
liana Luiza, e Paulo Leminski, 
da orientadora Maria das Dores 
Campos Machado. “Ausência”, 
de Carlos Drummond de Andra-
de, a de Higor Claudeno, aluno 
da graduação da unidade. 
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“Sou mestre-cuca da poesia”
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SEMANA DA MULHER SINTUFRJ

Sindicato põe assédios no centro do debate
Às 10h, na terça-feira, 27, 

já estavam montadas no espaço 
aberto do bloco H do Centro de 
Tecnologia as cinco barracas ofere-
cendo artesanatos (roupas, bolsas, 
acessórios diversos) e compotas e 
pestos de frutas e casacas de legu-
mes. Junto com os produtos colo-
cados à venda, orientações sobre 
reciclagem, dicas e endereços de 
oficinas para aprender a preparar 
pratos e guloseimas agroecológi-
cos. “Trabalhamos com produtos 
orgânicos e veganos”, informava a 
massoterapeuta Jaqueline Pradié, 
da L’Aperô. 

Ana Paula Stock, da Ladeira 
de Santa Tereza, 112, ensinava: 
“A cozinha é a porta de entrada 
para se debater qualquer assunto”. 
Ela produz e socializa seu know-
-how de comidinhas vegetarianas 
e veganas a qualquer hora. Os 
interessados devem entrar em 
contato com ela pelo Facebook. No 
cardápio, aulas sobre reciclagem e 

Economia Solidária e Roda de Conversa no CT 
como mudar hábitos de consumo. 

Cinco mulheres da Rede Dom 
Helder Câmara, da Arquidiocese do 
Rio de Janeiro, também participa-
ram da Feira Solidária organizada 
pelo Sintufrj: Neli Camach, refu-
giada da Colômbia (com medo das 
Farc), Dirce Maria Neves, Lucia 
Ferreira de Oliveira, que também 
faz parte do Projeto Canoa de Pano 
e trabalha com tecidos rejeitados 
pelas fábricas, e Tatiana.

O Núcleo Piratininga de Co-
municação Popular trouxe agen-
das Mulheres de Luta e Lutas por 
Direitos no Brasil e no Mundo, e 
edições de literatura feminista. 
São obras e títulos vendidos na 
Livraria Antonio Gramsci, na Rua 
Alcino Guanabara, 17, Centro do 
Rio de Janeiro. O Fórum de Eco-
nomia Solidária de Niterói exibiu 
peças de roupa feminina feitas de 
crochê e turbantes e faixas de ca-
belo confeccionados por Celecina 
Rodrigues dos Santos. 

“Sou mestre-cuca da poesia”
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SEMANA DA MULHER SINTUFRJ

Ana Priscila é aluna do 6º período 
do curso de graduação Gestão 
Pública para o Desenvolvimento 
Econômico e Social da UFRJ e 
militante da Marcha Mundial das 
Mulheres (MMM). A convite do 
Sintufrj, ela fez parte da Roda de 
Conversa sobre assédio moral e se-
xual no dia 27 de março, no bloco 
H do Centro de Tecnologia (CT), 
na Cidade Universitária (Fundão). 

Jornal do Sintufrj: De que 
forma se manifesta para as estu-
dantes da UFRJ o assédio sexual?

Ana Priscila: Há diversas 
estudantes na UFRJ e no Brasil 
que sofrem assédio sexual e muitas 
outras violências dentro do am-
biente universitário. É importante 
colocar que o assédio e as violên-
cias pressupõem uma relação de 
poder, e por isso as mulheres são 
as principais vítimas, por estarem 
submetidas a uma relação de 
poder anterior a tudo isso, que é 

Corrida feminina agita o Fundão 
Começou animado o dia de encerramento da Semana da Mulher 

Sintufrj com a Corrida Feminista, evento que reuniu 44 companheiros, 
sendo que 24 eram mulheres. Os corredores percorreram vários quilô-
metros de vias do Fundão.

A concentração foi em frente à sede do Sintufrj, e a largada, às 8h. 
Quem apenas caminhou fez um percurso de dois quilômetros, mas quem 
correu, quatro quilômetros.  

Depois da corrida, os atletas foram recebidos no Espaço Saúde com 
um lanche leve, mas reforçado. Em seguida, participaram de um bate-
-papo com a nutricionista Bruna Moreira, especialista em nutrição e 
suplementação esportiva, integrante do projeto piloto de alimentação 
saudável em desenvolvimento pelo Espaço Saúde.

Sintufrj itinerante começa por Xerém

Elas são maioria na UFRJ, mas minoria nos espaços de decisão

A Roda de Conversa sobre 
assédio moral e sexual no traba-
lho, na UFRJ-Xerém, marcou o 
lançamento do projeto Sintufrj 
Itinerante. A discussão dos dois 
temas em destaque na Semana da 
Mulher Sintufrj naquele campus 
também atendeu a uma antiga 
reivindicação da comunidade 
universitária local. 

“Nosso objetivo é atender com 
uma política efetiva às necessi-
dades dos sindicalizados lotados 
nas unidades isoladas”, disse a 
coordenadora Noemi Andrade 
sobre o projeto Sintufrj Itinerante.  

Segundo Noemi, discutir com 
as trabalhadoras e trabalhado-
res da universidade políticas de 
gênero, raça, assédio moral e 
sexual é necessário, sempre. Mas 
principalmente agora, quando a 
UFRJ passará a fazer aferição da 
autodeclaração de raça para os 
candidatos dos concursos públicos 
de acesso à instituição.  

“Nós, direção do Sintufrj, sub-
tendemos que temos que ter uma 
política de acompanhamento e 
acolhimento dos novos servidores 
que chegam por uma reserva de 

vagas. Pois temos que prevenir 
qualquer manifestação contrária, 
mas evitando na origem com po-
lítica de prevenção e assistência”, 
concluiu Noemi. 

o patriarcado, esse sistema que 
estrutura toda a sociedade e nos 
oprime.

JS: A Administração Central 
pratica uma política de gestão que 
leva em consideração que a comu-
nidade universitária é constituída 
em sua maioria por mulheres?

Ana Priscila: As mulheres, 
apesar de serem maioria nas bases 
da universidade, ainda são mino-
ria nos espaços de decisão, e isso 

tem reflexos nas ações desenvolvi-
das, não só na estrutura da UFRJ, 
como também na ciência que se 
produz lá dentro. Mas também 
não podemos esquecer que essa 
sub-representação das mulheres 
nas instâncias decisórias não é 
exclusividade das instituições de 
ensino, somos maioria da socie-
dade e minoria na Câmara, no 
Senado, nos cargos majoritários, 
nos conselhos, na academia, na 
Justiça. As leis e a institucionali-
dade não foram feitas nem por nós 
nem para nós.

JS: O que deve ser feito para 
mudar essa realidade tão adversa 
para as mulheres na UFRJ?

Ana Priscila: Como a UFRJ 
não está isolada do contexto geral, é 
preciso romper com toda a estrutura 
capitalista, patriarcal e racista à 
qual estamos submetidas. Mas, 
para melhorarmos desde já nossa 
realidade na UFRJ, a solução passa 

por uma forte organização das 
mulheres da entidade, o fomento 
dos coletivos de mulheres, do debate 
feminista entre as servidoras, o in-
centivo de um maior contato e uma 
maior troca entre nós, para que, 
juntas, nos fortaleçamos e possamos 
dar resposta às violências sofridas 
na instituição. Quando agimos in-
dividualmente, ficamos fragilizadas 
frente à institucionalidade machis-
ta; mas quando respondemos em 
conjunto, somos sujeitos político 
de opinião, voz e ação.

JS: Como nasceu a Marcha 
Mundial das Mulheres e quais são 
suas tarefas?

Ana Priscila: A Marcha 
Mundial das Mulheres surgiu na 
virada do milênio a partir da movi-
mentação de mulheres de mais de 
150 países, que se movimentaram 
contra as desigualdades sociais e 
a violência sofrida pelas mulheres 
com o mote "2000 motivos para 

marchar contra a pobreza e a vio-
lência sexista". A princípio seria 
uma campanha pontual, mas em 
seguida tornou-se um movimento 
social permanente, que carrega 
como principal palavra de ordem 
a afirmação "seguiremos em 
marcha até que todas sejamos 
livres". Aqui no Rio de Janeiro, 
construímos ações principalmente 
a partir das relações das mulheres 
estudantes, das sindicalistas e dos 
territórios. Conheci a MMM ainda 
no Rio Grande do Norte, meu 
estado, há sete anos, e desde então 
estou convencida de que é necessá-
rio mudar o mundo para mudar a 
vida das mulheres e mudar a vida 
das mulheres para mudar o mundo. 
A estrutura da nossa organização 
conta com um secretariado inter-
nacional e secretariados nacionais; 
nos outros espaços, somos todas 
mulheres em marcha até que todas 
sejamos livres.

RODA de Conversa no bloco H do CT 

ANA Priscila
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INSEGURANÇA NA UFRJ

Depois de uma sessão do Con-
selho Universitário (Consu-
ni), no dia 22 de março, 

com intensa cobrança por solu-
ções definitivas para a escalada 
de violência nos campi da UFRJ, 
em particular no da Cidade Uni-
versitária, a Reitoria divulgou 
nota detalhando a proposta de 
contratação do Programa Esta-
dual de Integração na Segurança 
(Proeis). 

O programa permite que po-
liciais militares trabalhem em 
horário de folga e recebam grati-
ficações. Mas a adesão da UFRJ ao 
Proeis necessita de apoio finan-
ceiro das empresas localizadas no 
campus, como a Petrobras, que já 
demonstrou interesse em aderir à 
proposta do reitor Roberto Leher. 

Os policiais trabalharão far-
dados e armados, e com as garan-
tias do estado. As viaturas utiliza-
das também terão identificação 
do Proeis. Segundo a Reitoria, o 
Proeis seria uma medida comple-
mentar e possibilitaria que mais 
viaturas patrulhassem o campus. 
“Aumentaria muito o efetivo e as-
seguraria maior tranquilidade à 
comunidade universitária”, afir-
ma o reitor Roberto Leher. 

Consuni 
defende debate   
A ideia vem sendo estudada 

com a Prefeitura Universitária 
desde 2017 e já foi apresentada ao 
ministro da Justiça, em dezem-
bro. Como aponta a nota da Rei-
toria, as diretrizes sobre as quais 
os policiais atuarão serão da Ad-
ministração Central, mas mesmo 
assim os conselheiros do Consuni 
querem debater a proposta com 
os agentes de segurança na uni-
versidade em ambiente aberto à 
comunidade universitária. 

Apesar de defender a adesão 
ao Proeis, Leher considera que a 
melhor saída para as questões de 
segurança na UFRJ é a realização 
de concursos públicos para con-
tratação de mais servidores para 
a Divisão de Segurança (Diseg). 
Segundo o reitor, ele tem traba-
lhado o tema junto à Associação 
Nacional de Dirigentes das Ifes 
(Andifes) e o MEC. 

Ações em curso
De acordo com o prefeito 

da UFRJ, Paulo Mario Ripper, a 
Reitoria tem realizado diversas 
reuniões com o secretário de 
Segurança Pública do Rio de Ja-
neiro, nas quais tem reafirmado 
a reivindicação de aumento do 
efetivo de soldados da Polícia 

Reitor defende adesão ao Proeis 
Mas continua fazendo gestões na Andifes e MEC por concurso público para a Diseg

Militar tanto para a Cidade Uni-
versitária quanto para as outras 
instalações da UFRJ no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Audiência pública  
Durante o debate no Consuni, 

no dia 22, a estudante Julia Bran-
des cobrou pequenas atitudes da 
Reitoria para diminuir a inse-
gurança no campus do Fundão, 
como aparar a grama, melhorar 
a iluminação nas vias e diminuir 

o intervalo entre os horários dos 
ônibus internos, assim como 
amplo debate sobre policiamento 
ostensivo. 

A ouvidora Cristina Riche 
propôs a realização de audiência 
pública com a participação dos 
agentes responsáveis pela segu-
rança nos campi e de toda a co-
munidade universitária. 

 “Temos acordo, com a neces-
sidade de uma audiência pública 
em que possamos trabalhar este 

Ana Priscila, aluna do 6º pe-
ríodo da graduação em Gestão 
Pública para o Desenvolvimento 
Econômico e Social e militante da 
Marcha Mundial das Mulheres, 
alertou: “Sempre são denuncia-
dos recorrentes casos de furtos, 
assaltos e sequestros no campus, 
mas nós sabemos que há uma 
série de casos de estupro e violên-
cias que as mulheres têm sofrido 
e que se mantêm invisíveis. Cir-
culamos pela universidade com 
medo, e é importante colocar que 
isso, além de uma questão de se-
gurança para as estudantes e tra-
balhadoras, é também uma ques-
tão de permanência e de saúde”. 

Na opinião da estudante, é 
preocupante proposta de segu-
rança como “Fundão Presente”. 
“Temos medidas mais eficazes a 
serem tomadas. É preciso enten-
der a pauta do corte de grama 
como uma questão de segu-
rança; é preciso ter campi bem 

tema”, disse o reitor, reiteran-
do, no entanto, a necessidade de 
aumento do efetivo da polícia 
no campus: “O policiamento da 
Polícia Militar é absolutamente 
imprescindível”. 

Posição do Sintufrj 
“É claro que é preciso reno-

var o quadro da Diseg, investir 
em concursos e valorizar os 
trabalhadores que estão aqui. 
O assunto é muito delicado. O 

Fundão é uma via pública aber-
ta, porém, esta área não está 
dentro do planejamento de se-
gurança da cidade. Mas tem que 
existir segurança. Os bandidos 
que vêm aqui não vêm de atira-
deira, mas de fuzil. Quem pode 
combater isso é a polícia. Agora, 
se será com o Proeis ou não, isso 
a comunidade tem que resolver. 
Mas é preciso que haja solução”, 
disse a vigilante da Diseg e coor-
denadora de Esporte e Lazer do 
Sintufrj, Noemi de Andrade. 

“É preciso fortalecer a Divi-
são de Segurança (Diseg). São 
profissionais que conhecem alu-
nos, técnicos-administrativos, 
professores, que sabem quem é 
estranho ao campus. Os tercei-
rizados são flutuantes, não têm 
uma relação tão estreita com o 
corpo social quanto os da Diseg. 
A gente sabe que a vigilância pa-
trimonial não tem papel de po-
lícia, mas tem conhecimento, e 
é capaz de atuar na preservação 
da segurança de alunos e tra-
balhadores. A Reitoria deveria 
reforçar, na Andifes, a impor-
tância de concursos para con-
tratação de servidores do quadro 
para atuarem na universidade”, 
disse a coordenadora-geral do 
Sintufrj Gerly Miceli. Sobre a re-
alização de  audiência pública, 
afirmou: “Quem é da área vai 
ter espaço para fazer um debate 
mais amplo”. 

Mulheres são as maiores vítimas da falta de segurança 

iluminados, isso tem impacto 
direto na segurança das mulhe-
res e dos transeuntes em geral. É 
preciso fomentar que os espaços 
da universidade sejam ocupa-

dos com comércio, com feiras 
livres, com vendedores ambu-
lantes, com projetos de extensão 
que aumentem a circulação de 
pessoas em todos os turnos. Não 

queremos nossa segurança feita 
por homens armados. Antes de 
partirmos para uma segurança 
externa, devemos fortalecer a 
Diseg”, concluiu Ana Priscila. 

Foto: Internet/montagem

Foto: Renan

INSEGURANÇA. O Fundão vive a atmosfera da cidade: ocorrências se sucedem

MEDO. O matagal cresce por falta de manutenção, aumentando a insegurança



O SEU PAÍS

País campeão de mortes
Relatório da Anistia Internacional divulgado em 2017 revelou que o 

Brasil é o país das Américas onde mais se matam defensores dos direitos 
humanos. O relatório chamava atenção para o aumento dos assassinatos 
de defensores de direitos humanos nos últimos três anos. 

Entre janeiro e setembro de 2017, sessenta e dois ativistas foram 
assassinados. Segundo a Anistia Internacional, 75% das mortes 
de 2016 nas Américas ocorreram no Brasil. Defensores do meio 
ambiente e do direito a terra, advogados e líderes comunitários 
que defendiam o direito de grupos LGBT e mulheres estão entre 
as vítimas. 

O documento informa que trabalhadores rurais e lideranças indígenas 
são vítimas recorrentes de pistoleiros. A Anistia Internacional registrou o 
assassinato de dez posseiros em maio de 2017, executados por policiais 
no sul do Pará.

À época da publicação do relatório, Renata Neder, coordenadora de 
pesquisa e políticas da Anistia Internacional no Brasil, disse que “o fato de 
o estado, as autoridades, fecharem os olhos para ataques anteriores 
e não letais e para as ameaças é que coloca o defensor de direitos 
humanos mais em risco, e isso culmina com os homicídios”. A 
sensação de impunidade, segundo a Anistia, é outro estímulo para 
os assassinatos. "Está passando (a impunidade) uma mensagem 
de que tudo bem ameaçar o defensor, que tudo bem atacá-lo ou 
matá-lo, porque isso não vai ser responsabilizado”, afirmou Renata.

Brasil mata quem defende direitos humanos
Segundo Comitê 
de Defensoras 
e Defensores 
de Direitos 
Humanos, 
mulheres são 
alvo recorrente 
de assassinatos

Documento do Comitê de Defensoras e Defensores 
de Direitos Humanos (CDDDH) a que o Jornal do 
Sintufrj teve acesso mostra que, “no campo ou na cida-
de, são altíssimos os números de mulheres defensoras 
de direitos humanos assassinadas em decorrência das 
suas lutas”.

De acordo com essa organização não governamen-
tal (ONG), a grande maioria das vítimas são negras 
e pobres, e lutavam contra a opressão de milhares de 
pessoas pobres e excluídas do acesso a direitos básicos. 
A analogia com a trajetória de Marielle Franco é clara.

Mulheres silenciadas
O documento elaborado 

pelo comitê cita uma relação 
de mulheres que foram silen-
ciadas em assassinatos que 
caíram no esquecimento.

“Com sua morte (de Ma-
rielle), é impossível não lem-
brar tantas outras lutadoras. 
Lideranças quilombolas, como 
Francisca das Chagas (Ma-
ranhão) e Maria Trindade 
(Pará), também foram assassi-
nadas em 2016 e 2017, respec-
tivamente”, diz o documento 
do CDDDH. 

“Elas lutavam por seus 
territórios, pelos direitos dos 
povos do campo e da floresta 
e contra o racismo que os 
exclui do acesso à terra desde 
a colonização”, acrescenta o 
texto. “Lutavam por direitos 
humanos e enfrentavam 
grandes poderes materializa-

dos nos interesses econômicos 
e políticos do agronegócio, 
expansão e manutenção dos 
latifúndios e dos grandes em-
preendimentos que destroem 
os bens naturais e modos de 
vida tradicionais.

A ONG vai adiante. “Nilce 
de Souza Magalhães, a Nici-
nha, liderança do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB), teve sua vida ceifada 
enquanto defendia os direitos 
das comunidades atingidas pe-
las hidrelétricas no rio Madei-
ra, em Rondônia”, denuncia.

Mais à frente, lembra 
“Geovana Teodoro, indígena 
caingangue, e Sônia Vicente 
Cacau Gavião, que também 
foram assassinadas enquanto 
lutavam pela demarcação de 
seus territórios”.

O documento conclui com 
denúncia: “Somos muitas e 

muitos em defesa dos direitos 
humanos, e, em decorrência, 
somos muitas e muitos sendo 
assassinadas e ameaçadas”.

O CDDDH afirma que desde 
2015 a violência contra defen-
soras, militantes e lutadoras 
pelos direitos humanos cresce 
no Brasil: “São diversos os 
conflitos, prisões arbitrárias, 
violências em manifestações 
populares, despejos forçados 
e assassinatos que se multi-
plicam de norte a sul do país, 
e se agravam ano após ano”. 

“Os algozes“, sustenta a 
ONG, “são inúmeros e se ma-
nifestam tanto como agentes 
públicos quanto como agentes 
privados, e sentem-se cada 
vez mais seguros, autorizados 
e encorajados a enfiar seu 
projeto de poder goela abaixo, 
mesmo que para isso tenham 
que matar.”

Na quarta-feira, 28 de março, houve manifes-
tação no Centro do Rio para exigir a identificação 
dos assassinos e esclarecimento do crime que 
abalou o país.

Segundo opinião expressa pelo CDDDH, “mulheres 
que ocupam lugares de destaque na política são sempre 
lembradas, de uma forma ou de outra, que aquele 
espaço não pode ser ocupado por elas”. Lembram a 
condição de Marielle, a quinta vereadora mais votada 
da Cidade do Rio de Janeiro e que ainda denunciava 
a violência contra as periferias.
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