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A gota d’água
Sindicato ingressa com representação contra ex-dirigentes para que peçam desculpas 

pelas ações que prejudicaram a imagem e o patrimônio da entidade. Página 7

Sintufrj ganha ação dos 26,06% do Plano Bresser. Página 3 
A universidade públi-
ca está sob ameaça. 
A democracia corre 
riscos. Direitos sociais 
são questionados. 
A violência como 
método no cotidiano 
da política. Não tem 
precedentes na his-
tória recente do país 
este momento de 
tamanha gravidade. 
Desde os tempos da 
ditadura civil-militar 
que o Brasil não vive 
expectativa tão 
sombria. Todos juntos 
nesta Assembleia 
Comunitária para 
pensar e defender o 
futuro.
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GIRO BRASIL

EM FOCO
Convênio Sintufrj informa: 

Nova subsede no HU

Ameaças fascistas em universidades públicas

Quem ainda não pagou 
a mensalidade do plano de 
saúde Amil que venceu no 
dia 5/10/2018 pode conse-
guir o boleto no site da All-
Care: www.allcare.com.br. 
Ou, se preferir, pode entrar 

A direção sindical inaugura 
na quinta-feira, 25, às 10h, 
a nova subsede sindical no 
Hospital Universitário. Ela fica 

Em menos de 24 horas, qua-
tro universidades públicas sofre-
ram ataques de cunho racista e 
homofóbico. Na quarta-feira, 
17, na Universidade Federal de 
Uberlândia, onde estava sendo 
sediado o Congresso Brasileiro 
de Pesquisadores Negros, que 
reuniu cerca de 4 mil pesqui-
sadores, incluindo convidados 
de outros países, a porta de um 
dos banheiros foi pichada com a 
frase “Pretaiada vai voltar para 
a senzala”.

REALIDADE EM ARTE. Pelas mãos talentosas de estudantes, uma parede da Faculdade de Letras 
retrata em grafite sentimentos e preocupações de uma geração. 

Na Universidade de Brasília, 
um banheiro amanheceu exi-
bindo a frase “Se Bolsonaro for 
eleito, é Columbine na UnB”, 
em referência ao massacre de 
Columbine, tragédia ocorrida 
em 1999 nos Estados Unidos, 
quando dois alunos armados 
entraram no colégio e mataram 
12 pessoas e deixaram outras 
tantas feridas. 

Em São Paulo, na Univer-
sidade de São Paulo (USP), as 
portas de cinco apartamentos 

do alojamento dos estudantes 
foram pichadas com suásticas, 
símbolo do nazismo. 

Em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, em banheiros da Facul-
dade de Direito da UFJF tam-
bém foram pichadas suásticas, 
acompanhadas com mensagens 
como “Morte aos gays” e “Morte 
a todos LGBT”. 

As universidades já se mani-
festaram em repúdio aos aconte-
cimentos e acionaram a Polícia 
Federal para investigar os casos. 

Esquema de caixa 2  
Na edição de quinta-feira, 18, 

o jornal Folha de S. Paulo revelou 
que empresas têm bancado a 
compra de distribuição de men-
sagens contra o PT por WhatsApp. 
A prática se chama “pacote de 
disparos de mensagens em mas-
sa”, e estariam preparando uma 

grande operação para a próxima 
semana, antes do segundo turno.

Segundo o jornal, cada pacote 
de disparos custaria cerca de R$ 
12 milhões e enviaria centenas de 
milhões de mensagens. Ao menos 
quatro empresas podem ter usado 
essa prática, entre elas a Havan, 

a maior loja de departamentos 
do Brasil, informou o jornal. Tal 
prática é ilegal, pois se trata de 
doação de empresas por meio 
de serviços à campanha, o que é 
proibido pela legislação eleitoral, 
e não declarada, o que confi gura 
caixa 2.

em contato com a admi-
nistradora pelos seguintes 
canais  de atendimento: 
e-mail: faleconosco@all-
care.com.br, chat: http://
allcare.com.br/contato/ ou 
pelo SAC: 3003-6400. 

no subsolo, no hall dos eleva-
dores. Mais comodidade para 
os trabalhadores da unidade 
hospitalar. 

PR-4: orientação 
não é impositiva

O Departamento de Gestão 
dos Sistemas de Pessoal da Se-
cretaria de Gestão Pública (Se-
gep), do Ministério do Planeja-
mento, emitiu, na terça-feira, 
16, orientação normativa (ON 
nº 2) para estabelecer, de forma 
complementar, procedimentos 
para a utilização do Sistema de 
Registro Eletrônico de Frequ-
ência (Sisref), que, segundo o 
texto, estará disponível para os 
órgãos e entidades integrantes 
do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal.

Essa orientação norma-
tiva considera o disposto na 
Instrução Normativa emitida 
pela Segep em 12 de setembro, 
que detalha critérios e proce-
dimentos a serem observados 
quanto à jornada de trabalho 
objeto de lei e decretos que 

dispõem sobre o controle de 
frequência. Além de procedi-
mento para implantação, a 
ON informa que as entidades 
deverão solicitar o sistema 
através de ofício.

Posição da PR-4 
A Pró-Reitoria de Pessoal 

(PR-4) acusou o recebimen-
to da orientação normativa, 
mas, segundo o superinten-
dente Pedro e Sá Campos, por 
enquanto não há nenhuma 
medida a ser tomada. “Re-
cebemos ontem (quarta-fei-
ra,18) e a gente sequer se de-
bruçou sobre essa orientação. 
Mas, pelo que li, é um proces-
so de adesão. Não é impositi-
vo. E ainda teria uma quan-
tidade de tarefas a cumprir, o 
que levaria tempo”, disse ele. 

Foto: Renan Silva
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O Sintufrj ganhou o di-
reito à execução dos 
atrasados dos 26,06% do 

Plano Bresser. Todos que estão 
na ação movida pelo Sindica-
to para recuperar o percentual 
têm direito a receber esses atra-
sados. A listagem com os bene-
ficiados pode ser consultada no 
site do Sintufrj.

O Plano Bresser é de 1987, 
um dos pacotes econômicos 
do governo Sarney. À época, os 
servidores ainda eram celetistas 
e existia um gatilho acionado 
com percentuais sobre os sa-
lários toda vez que a inflação 
alcançava um patamar. A ação 
movida pelo Sindicato foi para 
recuperar percentual gerado 
pelo gatilho que deixou de ser 
pago aos servidores. 

“Trata-se de uma vitória 
parcial, mas no momento onde 
a tônica é a retirada de direitos 
sempre é bom uma boa notícia”, 
comentou a coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luzia.

A execução desses atrasados 
corresponde ao período de 17 
de julho de  1987 a 11 de de-
zembro de 1990.

Portal
A direção do Sindicato, com 

apoio técnico da assessoria ju-
rídica, criou um portal (veja o 
link ao lado) no site do Sintufrj 
para facilitar o acesso dos servi-
dores interessados na ação. Nesse 
portal serão encontradas infor-
mações mais detalhadas sobre 
o processo e, importantíssimo, o 
passo a passo da execução para o 
recebimento dos atrasados.

A Reitoria aceitou solicita-
ção do Sintufrj para que efeti-
vasse os cálculos para os sindi-
calizados. Como o número de 
servidores no processo é grande, 

Sintufrj ganha ação dos 
26,06% do Plano Bresser

Sindicato cria portal para facilitar informações a todos os servidores beneficiados no processo

esses cálculos serão enviados 
semanalmente, e de forma 
gradual. O Sindicato também 
contratou um calculista. Esse 
profissional fará a revisão desses 
cálculos. Isso tudo para garantir 
procedimentos que respondam 
às exigências do processo.

Muito importante: no por-
tal do Sindicato o servidor vai 
encontrar o valor a que tem di-
reito. Mas o acesso a esse portal 
é individualizado. Só o sindi-
calizado tem acesso às suas 
informações.

O pagamento do escritório de 
assessoria jurídica que fará a exe-
cução do processo será realizado 
por honorários contratuais no va-
lor de 10% da causa. Isso porque 
nesse processo não existe honorá-
rios de sucumbência (parte paga 
pela ré ao advogado vencedor do 
processo). Desses 10% recebidos 
de cada servidor envolvido na 
causa, o escritório repassará 1% 
ao Sintufrj e meio por cento para 
remunerar o calculista. 

Outra observação importan-
te. Como já foi dito, todos os que 
estão na listagem têm direito a 
receber os atrasados dos 26,06%. 
Mas o Sintufrj só tem poder de 
fazer a execução para quem for 
sindicalizado. E mais: se algum 
sindicalizado não quiser fazer 
a ação pelo Sindicato, não tem 
problema: deve procurar outros 
meios. Um procedimento que 
vale para os não sindicalizados, 
ou seja, fazer a execução por 
conta própria. O servidor não 
sindicalizado que se sindica-
lizar receberá o mesmo trata-
mento dos já sindicalizados.

Um aviso relevante: pessoas 
que têm ação individual ou que 
já receberam o Plano Bresser 
não poderão fazer a execução 
desse processo pelo Sintufrj. 

Para promovermos a execução em seu nome, o escri-
tório necessitará dos seus dados cadastrais pessoais e 
cópia dos seguintes documentos, os quais devem ser 
digitalizados e entregues neste portal: identidade, 
CPF, comprovante de endereço e contracheque 
atual.

Além disso, é necessária a procuração para os advoga-
dos atuarem. A procuração já preenchida está dispo-
nível neste portal. A procuração deve ser impressa, 
assinada, ter a firma reconhecida, ser digitalizada e 
entregue no portal.

Depois, a procuração original deve ser entregue na 
sede do Sindicato (na Av. Brigadeiro Trompowsky, 
Praça Jorge Machado Moreira, s/nº, Ilha do Fundão, 
Rio de Janeiro).

Co
mo

 fa
ze

r

NUM VÍDEO postado no site e nas redes sociais do Sindicato, a coordenadora-geral Neuza 
Luzia expõe detalhes sobre a execução dos atrasados do Plano Bresser e os passos a seguir

http://2606-sintufrj.servidor.adv.br/login

Foto: Reprodução

Veja aqui se seu 
nome está na 

listagem ou acesse
www.sintufrj.org.br
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Resistência era  a 
Conquista da Carreira

Em 2006, Lula foi reeleito 
com mais de 58 milhões de votos – 
60,83% dos votos válidos, na maior 
votação da história brasileira, em 
termos absolutos –, uma nova 
diretoria colegiada foi eleita, a 
segunda etapa do enquadramento 
do plano de carreira foi homolo-
gada pelo Conselho Universitário e 
a situação dos NES (trabalhadores 
de natureza especial) regularizada 
depois de 20 anos.

O Sintufrj marcou presença 
no Fórum Mundial de Educação, 
realizado em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Foi um 
ano também em que a catego-
ria lamentou o falecimento da 
ex-diretora do Sintufrj Marlene 
Ortiz Sampaio, em consequên-
cia de um câncer contra o qual 
lutava há quatro anos. A com-
panheira foi homenageada pela 
comunidade universitária na 
inauguração do Centro Cultural 
Horácio Macedo (ex-Roxinho), 
no Centro de Ciências Matemáti-
cas e da Natureza (CCMN).

Nesse ano o Congresso da 
Fasubra reafi rmou a fi liação 
da Federação à CUT. E a atual 
coordenadora-geral do Sintufrj 
Neuza Luzia foi eleita presidente 
da CUT-RJ, no 12º Congresso 
Estadual da central sindical. 

Em 2004, depois de 77 
dias de greve, a categoria 
conquista fi nalmente a Car-
reira, uma reivindicação da 
época da Asufrj. O Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação 
(PCCTAE) foi implantado em 
2005 depois de se transformar 
na Lei nº 11.091, em 12 de 
janeiro daquele ano. Mas, para 
garantir os recursos necessá-
rios para a implantação da 
segunda etapa da carreira, os 

trabalhadores realizaram mais 
uma greve. 

A Carreira buscou institucio-
nalizar os processos de desen-
volvimento, aperfeiçoamento e 
qualifi cação da categoria, bem 
como avaliar seu desempenho, 
com o objetivo de assegurar 
oportunidades de crescimento 
profissional e de afirmação 
social para os técnicos-adminis-
trativos, o que ajudou a elevar os 
salários a partir dos incentivos 
à capacitação e à qualifi cação. 

NES
regularizados

A luta continua 
A categoria fez 100 dias de 

greve em 2007 contra as pro-
postas do governo contrárias às 
nossas bandeiras de luta e em 
defesa dos HUs. 

Nesse mesmo ano, os téc-
nicos-administrativos em edu-

cação elegeram seus repre-
sentantes para os conselhos 
superiores da UFRJ: Conselho 
Universitário (Consuni), 
Conselho de Ensino de Gra-
duação (CEG) e Conselho 
para Graduandos (CEPG).

Uma nova direção assumiu 
em junho de 2008 prometendo 
aproximar o Sindicato da base e 
lutar pelo aperfeiçoamento da 
Carreira. 

A campanha defl agrada pela 
direção sindical pelo descongela-
mento das ações judiciais afuni-
lou com a defesa intransigente 

da autonomia universitária. 
Para essa luta, foi decisiva 
a participação de inúmeros 
companheiros que formaram 
e integraram a Comissão de 
Mobilização. Foram feitos ar-
rastões e numerosas visitas nos 
locais de trabalho em todos os 
campi da universidade. 

Ano de resistência 
e mobilização 
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palavra de ordem 

30 horas para enfermagem
Em 2011, o Sintufrj conquistou a 

jornada de 30 horas para a enfermagem, 
embora reivindicasse que fosse extensiva 
a toda a categoria, e iniciou intensa 
campanha contra a adesão da UFRJ à 
Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh).  

Foi histórica a conquista da enfer-
magem, depois de 30 anos de batalha 
pelo atendimento dessa reivindicação.  O 
reitor Carlos Levi editou portaria, com base 

no Decreto  Presidencial nº 1.590/95 e 
ampliado pelo presidente Lula em 2003, 
autorizando que a enfermagem cumpris-
se as 30 horas semanais e nomeou uma 
comissão institucional para extensão dos 
turnos contínuos a todas as unidades da 
UFRJ que funcionassem ininterrupta-
mente ou após as 21h.

Atualmente o Sintufrj atua pela reor-
ganização da jornada de trabalho e pelas 
30 horas para toda a categoria.   

2009 não foi moleza
O ano despontou indicando 

que a batalha continuaria 
pela manutenção de direitos 
conquistados com muita luta, 
como a manutenção nos con-
tracheques das ações judiciais 
coletivas. O movimento cres-
ceu ainda mais quando houve 
o perigo de o governo não 
garantir recursos para a tabela 
salarial de 2009, a recuperação 

do step constante da Carreira e a 
transformação da qualifi cação 
e da capacitação em realidade 
efetiva na universidade. 

Além disso, era necessário 
impedir a privatização dos HUs 
e a implantação do Complexo 
Hospitalar. Por pressão do Sin-
tufrj e da bancada dos técnicos-
-administrativos, o Conselho 
Universitário votou contra a 

entrada na universidade da 
Fundação Estatal de Direito 
Privado.

Nesse ano a entidade con-
seguiu que o Conselho Uni-
versitário aprovasse recurso 
em favor do enquadramento 
de técnicos-administrativos no 
Plano de Carreira, o que bene-
fi ciou mais de 500 auxiliares 
de administração.

Bombeiros hidráulicos

Defesa de 
salários

Jornal 1000

Negociação coletiva
Em 2009, o Sintufrj obteve vitória no processo 

dos bombeiros hidráulicos que completava 15 anos. 
Esses companheiros tiveram fi nalmente reconheci-
do o direito ao pagamento dos atrasados do período 
em que foram rebaixados de função: de bombeiro 
para encanador, até a regularização em 2005.

No início de 2012 o Sintufrj obteve na 
Justiça mandado de segurança que impediu 
o corte de até 60% nos salários e proventos 
de mais de seis mil trabalhadores. O ano 
foi de luta por melhores salários, condições 
dignas de trabalho, em defesa da univer-
sidade pública de qualidade para todos os 
brasileiros e contra a Ebserh. Nesse ano o 
tradicional Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
completou 25 anos.

O Jornal do Sintufrj chegou a 
mil edições em outubro de 2012. Desde 
a Asufrj, na década de 1980, houve in-
vestimento, dedicação e persistência das 
direções e dos profi ssionais envolvidos na 
sua produção. A publicação mostrou, em 
mais de 20 anos de existência, ser possível 
a entidade ter um periódico que fosse 
porta-voz dos técnicos-administrativos 
em educação na UFRJ e um instrumento 
de disputa de políticas essenciais dos 
trabalhadores das instituições federais de 
ensino superior e da sociedade em geral. 

Em 2010, o Senado aprovou a Convenção 
151, da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que garante a negociação coletiva para 
os trabalhadores das três esferas do serviço 
público: federal, estadual e municipal. Esta foi 
a principal conquista da categoria nesse ano.
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Não vejo protagonismo dos 
técnicos-administrativos nas últimas 
décadas, vejo um retrocesso

Ana Maria Ribeiro, técnica 
em assuntos 
educacionais e ex-
-coordenadora-geral 
do Sintufrj entre 2001 
e 2008, faz um balanço 
dos 25 anos de lutas da 
entidade. Em sua opinião, 
a categoria acumulou 
vitórias até 2005, e o ápice 
foi a conquista do PCCTAE. 
Mas nos últimos 13 anos 
as disputas internas e as 
construções de coletivos 
invadiram a esfera dos 
objetivos da luta sindical.
No período em que 
esteve na direção do 
Sintufrj, Ana Maria 
foi representante da 
categoria no Conselho 
de Ensino de Graduação 
(CEG). De 2011 a 2016, 
ficou afastada da 
universidade para atuar 
na Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. 
Após o golpe que tirou 
do governo a presidenta 
Dilma Rousseff, ela 
retornou à UFRJ, e 
atualmente está lotada 
na Decania do Centro 
de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH). 
A história da técnica-
-administrativa com 
a UFRJ teve início 
na década de 1980,  
quando ingressou no 
curso de Matemática 
e logo se tornou uma 
das lideranças do 
movimento estudantil da 
universidade e da União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE). Ana Maria fez 
mestrado em Ciência da 
Informação 
na UnB. 

“ “

Hora de reavaliações 
 “Um balanço positivo é ser 

o Sintufrj um sindicato aberto ao 
conjunto dos servidores técnico-
-administrativos e docentes, e de 
buscar discutir a participação 
mais atuante da categoria na po-
lítica institucional. Mas acho que 
o Sintufrj precisa analisar melhor 
o perfi l de nossa categoria para 
melhor representá-la. 

Há três contingentes com 
objetivos e perfi s diferentes: há 
uma parcela que ingressou du-
rante a ditadura militar, e na sua 
maioria está aposentada, no nível 
médio, e não teve oportunidade de 
maior qualifi cação; outra parcela 
ingressou nos anos 1980, mais 
politizada, é na sua maioria de 
nível intermediário (classes C e 
D), que se qualifi cou ao longo da 
carreira; e temos a parcela que 
ingressou a partir de 2003 (o maior 
volume entrou com o Programa 
de Reestruturação e Expansão 
(Reuni) a partir de 2010), na sua 
maioria na classe D, mas que já 
entrou com curso superior e maior 
qualifi cação. 

Nesse sentido, o balanço nega-
tivo é o de que na última década  o 
Sintufrj não conseguiu construir 
uma política que integre a cate-
goria, que tem esses três perfi s bem 
diferenciados. Avalio que a defesa 
da UFRJ e do fazer como local de 
trabalho é um bom começo.”

Retrocesso
“Não vejo protagonismo dos 

técnicos-administrativos nas últi-
mas décadas, vejo um retrocesso. 
Não considero ter tido três pró-
-reitores na Administração Central 
como protagonismo. É importante 
a ocupação desses espaços, mas de 
nada adianta se o respeito com o 

servidor técnico-administrativo 
não é ampliado e consolidado. 

Há desprezo ao conhecimento 
e experiência acumulados; há 
perseguição aos que demonstram 
um conhecimento ou dedicação 
ao trabalho que realizam; há 
desconsideração na dispensa em 
funções. Estes são alguns dos 
acontecimentos que vêm ocorrendo 
com frequência na UFRJ e que 
mostram um retrocesso ao espaço 
conquistado nos anos 1980.” 

Desafi os
“Um dos principais desafi os 

está em nossa categoria se identi-
fi car como servidor público de uni-
versidade pública e ter consciência 
de que sem ela não existimos. Por-
tanto, precisamos ter unidade em 
defender a universidade pública, já 
que o individualismo anda forte. 

Estamos diante de um segundo 
turno em que a passionalidade de 
alguns vem sobrepondo à razão. As 
pessoas não estão pensando com 
razoabilidade no amanhã, no seu 
salário, no seu sustento, no seu 
espaço de trabalho. 

Não há nenhuma chance de 
termos aumentos, de retomarmos 
negociações de carreira e das ações 
judiciais com a continuidade da 
atual política ou seu agravamento, 
como defendido pelo candidato da 
privatização, assim como é enorme 
a chance de quebrar a igualdade de 
tratamento entre ativos e aposentados. 

Gostando ou não do Haddad, 
foi com ele como ministro que 
conquistamos o aumento na tabela 
de qualifi cação de nossa carreira. 
Ele conhece e defende nossas uni-
versidades, e poderemos ter diálogo 
para a retomada das negociações 
sobre nosso futuro. É uma questão 
de sobrevivência.”

Foto: Renan Silva

técnicos-administrativos nas últimas
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A gota d'água
Sintufrj 
ingressa com 
representação 
contra ex-
-dirigentes da 
entidade para 
que peçam 
desculpas 
pelas 
ações que 
prejudicaram 
a imagem e o 
patrimônio da 
entidade

O Jornal do Sintufrj tem 
publicado uma série de casos 
herdados da gestão anterior do 
grupo Unidade na Luta, que tem 
a Tribo como força majoritária. 
Na quarta-feira, 17 de outubro, a 
direção do Sintufrj mais uma vez se 
defrontou com outra parte nefasta 
desta herança: a exigência de ter 
que depositar R$ 1.386.160,50 num 
prazo de 48 horas. A entidade fora 

Como resultado de irregularidades da gestão 
anterior, o Sindicato teve que renegociar com os 
funcionários uma ação que resultou em conde-
nação no valor de R$ 2.313.796, 44. A negociação 
envolveu o parcelamento da dívida, provocando 
mais transtornos fi nanceiros à entidade. 

A condenação do Sintufrj numa ação civil 
pública de assédio moral coletivo aos trabalhadores 
na gestão da Unidade na Luta pode custar até R$ 
500 mil aos cofres da entidade. 

Mas o que não tem preço é o dano moral que 
uma ação dessa natureza impõe a um sindicato 
de trabalhadores. Especialmente quando este 
sindicato tem na sua agenda prioritária a luta 
contra o assédio moral na universidade. (Jornal 
do Sintufrj, julho de 2018)

anterior, o Sindicato teve que renegociar com os 
funcionários uma ação que resultou em conde-

pública de assédio moral coletivo aos trabalhadores 

Um dos casos mais emblemáticos da pouco res-
ponsável gestão do grupo Unidade na Luta foi o que 
está retirando os 26,05% dos nossos contracheques. A 
decisão derrubando o índice foi do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), de maio de 2017, que não foi contestada 
pela então gestão do Sindicato.

A mesma irresponsabilidade teve como conse-
quência a perda dos 28%. A área jurídica demorou a 
recorrer contra a decisão.

26,05%: Perdemos 
a ação. Por quê?

Ação trabalhista

Assédio moral

condenada na ação nº 0092700-
16 1009.5.01.0005 movida por 
professores do CPV (Curso Pré-
-Vestibular). 

Nessa ação do CPV, o Sindicato 
perdeu em todas as instâncias a 
que recorreu, mesmo tendo sido 
alertado pela assessoria jurídica 
que não caberia recursos e que era 
melhor negociar.  

Mas o caso que superou todos 
os limites de tolerância da atual di-
retoria ocorreu com a descoberta de 
uma cláusula aditiva assinada pela 
diretoria anterior com a empresa 
administradora do plano de saúde 
Unimed. Um termo abusivo que só 
benefi ciava o lado de lá. Para se ter 
uma ideia, a cláusula determina 
que, em caso de recisão contra-
tual, o Sindicato teria que pagar 
uma fatura cheia à empresa, um 
cifra altíssima, comprometendo as 
fi nanças da entidade. 

Situação análoga aconteceu 
com outra cláusula abusiva fi r-
mada com o Bauly, Matos e Mello 
Sociedade de Advogados. Houve um 
aditivo contratual que gerou um 
reajuste absurdo de preço, quase 
o dobro que era pago, sem qual-
quer justifi cativa, uma vez que os 
serviços permaneceram o mesmo. 
Ou seja, termo abusivo novamente 
contra o patrimônio da entidade.

Tudo isso confi gura uma es-

pécie de herança maldita deixada 
pelos ruinosos mandatos da gestão 
Unidade na Luta, que tem a Tribo 
como grupo majoritário, entre 
janeiro de 2013 e outubro de 2017. 
Uma história de prejuízos impostos 
à entidade de caráter moral, políti-
co e para o seu patrimônio.

E mais: o relatório da perícia 
contábil, como se sabe,  constatou 
superfaturamento em uma série 
de operações.

Por conta disso, a direção do 
Sintufrj ingressou com represen-
tação no Ministério Público contra 
esses ex-dirigentes sindicais. O 
que se quer é que esses diretores 
peçam desculpas à categoria e 
que o estatuto do Sintufrj, se for o 
caso, seja invocado para eventuais 
punições.
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 ‘Ações afirmativas são vitória 
do movimento negro’

O pesquisador do Núcleo de Es-
tudos de Trabalho, Gênero, Raça/Etnia 
(Negrem), da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 
professor Jorge Nascimento, afirma que 
todos os dados disponíveis atestam o êxi-
to da política de cotas nas universidades.

“O saldo é positivo, apesar das 
barreiras que enfrentamos”, diz ele. 
“Isso comprova que precisamos con-
tinuar na batalha para que o acesso 
à educação melhore dia após dia e 
que haja equidade para a população 
negra”, acrescenta.

“As ações afirmativas são uma vi-
tória do movimento negro, que desde 
a década de 40 já estavam sendo postas 
em prática na Índia, antes mesmo 
de chegarem ao Brasil”, sustenta o 
pesquisador.

Nascimento dará um curso de His-
tória da África e do Negro no Brasil em 
2019, no Sintufrj. O curso faz parte das 
ações do recém-criado Departamento 
de Raça e Gênero do Sintufrj.

Segundo ele, os negros possuem 
uma carência muito grande de infor-
mações sobre suas origens, e a proposta 
das aulas é trazer história, política, 
cultura, economia e questões sociais 
na perspectiva do pan-africanismo.

A ideia de criação no Sindicato 
de um departamento de corte étnico 
é abrir espaços para debates sobre o 
tema na UFRJ. Estão previstas rodas de 
conversa, exibição de filmes e pesquisas 
que abordem o assunto.

Meritocracia 
De acordo com o pesquisador, a 

educação brasileira é totalmente euro-
cêntrica, e isso reflete na meritocracia 
existente. “A meritocracia é a pior forma 
de racismo velado. As pessoas possuem 
a pré-disposição de dizer que todos 
possuem a mesma oportunidade, inde-
pendente das classes. Se não conseguem, 
é por não terem capacidade para isso. 
Essa visão da classe média legitima a 
exclusão e a opressão”, comenta.

Para Jorge Nascimento, embora mais da 
metade da população brasileira (54%) seja cons-
tituída de pretos ou pardos, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), o país  
é extremamente racista. 

Um racismo que se refl ete em números 
reveladores. De acordo com o Atlas da Violência 
2017, a população negra também corresponde 
à maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com 
mais chances de serem vítimas de homicídios. 

“Ao ligar a televisão, você já se depara com 
o racismo. Por exemplo, quando ocorrem ações 
na comunidade, sempre tratam negros pobres e 
trabalhadores como suspeitos, pessoas que são 
sistematicamente mortas pela polícia. Ou quando 
uma pessoa negra sai à rua, passa por um branco 
e este, automaticamente, esconde a bolsa, como 
se o negro fosse roubá-lo”, descreve Nascimento.

Sobre a atual conjuntura e uma possível 
ascensão da direita para a Presidência do Brasil, 
o pesquisador afi rma que há uma possibilidade 
de que se criem leis para que o racismo seja 
legitimado.

 “As instituições brasileiras são estruturalmente 
racistas, por tratarem a população pan-africana 
diferente dos não brancos. Com isso, sendo chefe do 
Executivo, o presidente poderá dar o aval para que 
(o racismo) seja ratifi cado”, diz. “E o pior:  a grande 
massa, infelizmente, o apoiará, por consentirem 
com seus ideais. Somente com uma grande pressão 
popular, a exemplo dos EUA na década de 1960, é 
que esse cenário mudaria”, afi rma.

No mundo
Jorge Nascimento explica nuances de ra-

cismos no mundo. “O racismo que existe em 
países como os Estados Unidos e a África do Sul é 
denominado racismo anglo-saxão. Nesse caso”, 
diz, “a tendência é que negros e brancos não 
compartilhem o mesmo espaço”, como aconteceu 
nos Estados Unidos nos anos que precederam a 
luta por direitos civis. 

Já no racismo ibérico,  “que é o que perdura 
no Brasil”, bancos e negros sempre conviveram, 
diz Nascimento.

Violência reflete 
racismo

Foto: Renan Silva
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