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CUT-RJ estima que cerca de 50 mil pessoas participaram 
da jornada nacional de Luta em Defesa da Previdência 
em todo o Estado do Rio de Janeiro. O ponto alto dos 

protestos foi no Centro do Rio. Uma marcha entre a Candelária 
e a Central do Brasil mobilizou trabalhadores de diversas ca-
tegorias. As manifestações aconteceram em várias cidades do 
país em resposta à PEC nº 6/2019 enviada ao Congresso que 
desmonta a Previdência pública. Em São Paulo, uma passeata 
reuniu 70 mil pessoas na Av. Paulista. A proposta de uma greve 
geral começa a surgir no horizonte caso a PEC venha a ser vo-
tada. No Rio, na concentração da Candelária, representantes das 
centrais sindicais, das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, 
dirigentes de sindicatos e parlamentares fizeram duras críticas 
ao governo Bolsonaro.

Ainda, reforma da Previdência nas páginas 4 e 5

Milhares nas ruas em defesa 
da Previdência pública

CONCENTRAÇÃO na Candelária e trabalhadores da UFRJ na manifestação contra a reforma

A
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EDITORIAL

Em menos de 3 meses, o 
governo eleito nas urnas 

dilapidou parte significativa 
da sua aprovação com uma 
sucessão de disparates, brigas 
públicas, escândalos e ne-
nhum projeto, além de man-
ter um discurso de campanha 
eleitoral e apresentar uma 
proposta de reforma da Pre-
vidência que é simplesmente 
criminosa. A recente viagem 
aos EUA piorou o quadro ao 
desnudar a completa subser-
viência e entreguismo. Teve 
de tudo: filho na comitiva 
presidencial, encontro com 
guru ideológico do governo, 
imprensa local noticiando as 
relações da família Bolsonaro 
com as milícias, promessa de 
retirada unilateral da exigên-
cia de visto para a entrada de 
estadunidenses no Brasil, ata-
ques grotescos aos imigrantes 
e uma visita à CIA que não 
constava da agenda oficial. 
O espetáculo deprimente é 
um ataque brutal à tradição 
da diplomacia brasileira e ao 
histórico do Itamaraty. Nem 
a ditadura militar ousou cur-
var-se tanto aos EUA.

unto com o papelão inter-
nacional, o revés colhido 
pela força-tarefa da Lava-

-Jato em território nacional 
colaborou com o quadro ge-
ral de crise. Em ousadia ini-
maginável, a antiga turma 
de colaboradores do agora 
ministro Sergio Moro ousou 
mentir publicamente, extra-
polar suas funções e meter a 
mão no dinheiro público. O 
escândalo foi tão grande que 

Briga de facções
É impossível afirmar qual o desfecho do embate. Mas há uma certeza: os interesses dos trabalhadores estão fora de questão

até o próprio MP botou freio e 
a PGR recomendou a rejeição 
do processo. A iniciativa alo-
prada visava surrupiar R$ 2,5 
bilhões que deveriam ser des-
tinados ao Tesouro Nacional 
e usar metade da grana para 
financiar uma fundação pri-
vada, criada pela força-tarefa. 
Basicamente, um fundo parti-
dário disfarçado e ilegal. 

Se isso já bastava para mo-
vimentar o noticiário da 

semana, o governo resolveu 
dobrar a aposta. Em menos de 
24 horas, seu ministro-chefe 
da Casa Civil escandalizou 
a população chilena e gerou 
dura reação dos presidentes do 
Senado e da Câmara do Chile 
ao elogiar a política econômi-
ca da sanguinária ditadura 
de Pinochet e mencionar o 
“banho de sangue” para via-
bilizá-la. Na noite anterior, o 
presidente da Câmara, Rodri-

go Maia, queixou-se publica-
mente do ministro Moro, cha-
mando-o de “funcionário do 
presidente” e que estaria “tro-
cando as bolas” ao pressionar 
pela aprovação do seu projeto, 
já que a prioridade seria a re-
forma da Previdência. Logo 
na manhã seguinte, o país foi 
chacoalhado com a notícia da 
prisão do ex-presidente Michel 
Temer e do ex-governador do 
Rio de Janeiro e ex-ministro 

Moreira Franco – sogro de 
Rodrigo Maia.

Sobre os dois presos da vez, 
nada de novo a declarar. 

Temer e Moreira são dois cor-
ruptos notórios, participantes 
de um golpe de Estado cujo 
objetivo foi aprovar a reforma 
trabalhista, a PEC do teto de 
gastos e iniciar a agenda de 
privatizações e desmanche da 
Previdência, encampada pelo 
atual governo. Mas o espa-
lhafato da operação, justo em 
um momento em que Moro 
e a Lava-Jato sofrem severas 
críticas, tem todos os indícios 
de contra-ataque político. O 
campo de sustentação do go-
verno, a eclética coalizão de 
novos e velhos representantes 
do mercado e dos interesses 
estrangeiros, resolveu brigar 
em praça pública pelo co-
mando do barco. Moro e a 
força-tarefa apostaram alto 
ao trucar o Congresso e o STF 
para recuperar a legitimidade 
arranhada com a tentativa de 
assalto aos cofres públicos. É 
razoável supor que vem rea-
ção por aí. 

Impossível afirmar qual o 
desfecho da briga de fac-

ções. O que podemos ter cer-
teza é que nem de um lado 
nem de outro os interesses 
dos trabalhadores estão em 
questão.  Ao fim e ao cabo, 
permanece no centro a ne-
cessidade de defendermos a 
aposentadoria. A luta contra 
a reforma da Previdência é 
tarefa dos trabalhadores, e 
nenhum funcionário do mer-
cado a fará por nós.

Fotos: Internet

BOLSONARO, de joelhos, exibiu subserviência sem limites diante de Trump. Temer, serviçal do 
golpe, foi para o xadrez. Na guerra de facções, Maia espancou a arrogância do juiz
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Assembleia aprova propostas a reitoráveis
A constituição de um conse-

lho de administração e gestão de 
pessoal e um amplo debate sobre 
a ampliação da participação 
dos técnicos-administrativos na 
composição dos órgãos colegia-
dos são pontos que integram o 
documento que será entregue 
aos candidatos que disputam a 
Reitoria da UFRJ. Condições de 
trabalho, políticas de saúde e 
segurança também ganharam 
ênfase. O texto, aprovado em 
assembleia, será entregue no 
dia 27 de março às três chapas 
da disputa.

Democratização e
autonomia da UFRJ
- Promover um amplo debate na universidade 
sobre a composição e o funcionamento dos 
órgãos colegiados objetivando a revisão esta-
tutária e regimental para ampliação das vagas 
dos TAEs, buscando a paridade em todos os 
órgãos colegiados.
- Defender a normatização no Consuni para 
orientar Decanias, Institutos, Unidades e Núcleos 
a realizarem consultas paritárias para a escolha 
dos seus dirigentes.
- Defender a autonomia universitária, opondo-
-se a ataques contra a pluralidade de cátedra e 
o livre debate acadêmico, em especial o projeto 
Escola sem Partido.
- Criar um Conselho Superior de Administração 
e Gestão de Pessoal para formular e regular as 
políticas de gestão financeira e de pessoal, com 
participação de docentes, TAEs, estudantes e de 
representantes da sociedade civil.
- Valorizar a produção acadêmica dos TAEs e 
valorizar as ações de extensão desenvolvidas pela 
UFRJ sob coordenação dos TAEs, validando-as 
para progressão funcional, assim como acontece 
com os docentes, fortalecendo a vocação cidadã 
da universidade e a participação da sociedade 
nas atividades.

- Implantar de fato o Complexo Hospitalar, 
convocando a eleição do Conselho Diretor e 
dando posse imediata.
- Comprometer-se com o resultado da con-
sulta eleitoral realizada junto à comunidade 
acadêmica.
- Buscar fontes alternativas de financiamento 
público.
- Apoiar o processo de regularização fundiária 
da Comunidade da Vila Residencial da UFRJ.
- Garantir a participação de servidores aposen-
tados nas próximas pesquisas. 

Condições de trabalho, valorização 
dos TAEs e promoção da saúde do 
trabalhador 
- Concluir o processo de reorganização do tra-
balho, implementando o turno contínuo com 
jornada de 30 horas vinculado ao novo Plano 
de Avaliação de Desempenho.
- Fomentar políticas de capacitação e formação 
dos TAEs, incluindo o incentivo à graduação e 
pós-graduação, a criação de cursos de mestrado 
profissional e o desenvolvimento de uma política 
de ocupação das vagas ociosas. 
- Combater o assédio moral, garantindo a carga 
horária adequada de cursos de capacitação 
sobre o tema e reestruturando a Comissão para 

Assuntos de Conflitos e Relações de Trabalho e 
garantindo um espaço permanente de acolhi-
mento e mediação.
- Realizar exames periódicos em toda a categoria 
em parceria com a rede hospitalar da UFRJ e 
implementar uma política de prevenção de 
acidentes de trabalho.
- Debater a formulação e implementação de 
políticas institucionais de qualidade de vida 
destinada aos trabalhadores com a realização 
de atividades de esporte, cultura e lazer e a re-
vitalização de espaços internos como o Canecão 
e o Grêmio Recreativo.
- Construir um plano institucional de segurança 
do trabalho, organizando as brigadas de incên-
dio, ampliando o quadro de profissionais no setor 
e aumentando a agilidade na identificação dos 
locais insalubres e na elaboração dos laudos.
- Reativar o funcionamento da Comissão Interna 
de Supervisão da carreira - CIS, garantindo o 
acompanhamento das ações de capacitação e 
progressão funcional.
- Implementar o Plano Nacional de Segurança 
da Fasubra.
- Organizar a CISP por local de trabalho.
- Apoiar a construção do Centro de Convivência 
dos Trabalhadores da UFRJ no terreno já desti-
nado para este fim.

Íntegra do documento
Os trabalhadores técnico-administrativos em educação da UFRJ, convictos de que a construção da universidade pública, gratuita e de 

qualidade é um processo permanente de construção democrática, debate plural, busca da excelência acadêmica, garantia da dignidade do 
trabalho e compromisso com o desenvolvimento e a soberania nacional, apresentam, por intermédio do Sintufrj, as propostas e reivindi-
cações abaixo para as três chapas inscritas na disputa da Reitoria da nossa universidade. 

PLATAFORMA. Técnicos-administrativos votam conteúdo das propostas que têm democracia e condições de trabalho como eixos

Foto: Renan Silva
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Saco de maldades do governo
Debate promovido pelo Sintufrj alerta a categoria para os perigos da PEC 6/2019

No Dia Nacional de Luta con-
tra a Reforma da Previdência, 22 
de março, o Sintufrj promoveu um 
debate para esclarecer as dúvidas 
da categoria sobre a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 
6/2019) do governo Bolsonaro. 
Para isso, reuniu no auditório do 
bloco A do Centro de Tecnologia a 
pesquisadora do Centro de Estudos 
Sindicais e da Economia do Tra-
balho da Unicamp, Marilane Tei-
xeira, e a técnica-administrativa 
e assessora da Pró-Reitoria de 
Pessoal da UFRJ, Gil de Oliveira.

 “Se tem uma parcela da 
sociedade que vai ser atingida 
se essa reforma for aprovada é a 
classe trabalhadora; seja do setor 
privado, seja do setor público”, 
avisou a economista. 

Gil de Oliveira apontou as 
crueldades da proposta em rela-
ção ao servidor público, como a 
mudança no cálculo do abono de 
permanência, que, com a refor-
ma, levará em conta progressão 
por mérito, avaliação e até se o 
cargo está ou não extinto. “Tudo 
influirá para o abono ser integral 
ou parcial”, disse a técnica. 

Pobres no alvo 
O “escandaloso”, segundo 

Marilane, é que o sistema de 
Seguridade Social garantido 
na Constituição de 1988 é uma 
referência internacional: é finan-
ciado por tributos federais, pelos 
empregadores e pela contribuição 
dos trabalhadores. Mas a PEC do 
governo, observa, objetiva trans-
ferir recursos desse sistema de 
bem-estar social para o sistema 
financeiro. E, ao invés de promo-
ver a reforma tributária e a revisão 
de isenções fiscais para aumentar 
a receita, o governo optou por 
penalizar os mais pobres.  

Além disso, alerta a econo-
mista, pela proposta do governo, 
o que era garantido constitucio-

nalmente pode ser mudado por lei 
complementar, bastando apenas 
os votos da maioria simples no 
Congresso. Exemplo: a  partir da 
aprovação da PEC 6/2019, a idade 
para a aposentadoria tanto para 
homens como para mulheres pode 
ser aumentada ainda mais. 

Outra alerta da economista foi 
em relação à adoção do regime de 
capitalização, conforme prevê a 
proposta do governo: “Esse mo-
delo não deu certo em nenhuma 
parte do mundo! O trabalhador 
corre o risco de, depois de déca-
das de contribuição, ficar a ver 
navios, porque a empresa pode 
quebrar”. E citou o exemplo do 
Chile, onde hoje pessoas vivem na 
miséria absoluta e sobe o número 
de suicídios, com aposentadorias 
em torno do equivalente a R$ 400.  

No serviço público 
Gil de Oliveira detalhou como 

funciona atualmente o sistema 
de aposentadoria para os que 

ingressaram no serviço público 
até 1988 (com base no tempo de 
serviço e paridade entre ativos e 
aposentados), os que entraram 
até dezembro de 2003 e os que 
entraram depois.

Pela reforma, a idade mínima 
para o servidor é igual à do traba-
lhador no setor privado: 62 anos 
para mulher e 65 para homens. O 
tempo de contribuição mínimo é 
de 25 anos (com 10 anos de serviço 
público e cinco no cargo), e o valor 
do benefício é calculado como no 
Regime Geral. 

 Além da mudança no cálculo 
do abono de permanência, Gil 
apontou outras crueldades embu-
tidas na proposta do governo: “Se 
o servidor ficar doente, vai se tentar 
a readaptação dele em outro tipo 
de tarefa, até que fique realmente 
incapacitado. Além disso, a pensão, 
em caso de óbito do servidor, antes 
integral, com a reforma será redu-
zida a 50% do salário, mais 10% a 
cada dependente menor de 21 anos”.

“A sensação é que as pessoas não têm dimensão do 
que está acontecendo, que a proposta pode fazer tão 
mal a todos. Isso não mexe com a minha vida apenas, 
mas com nosso país, irmãos, parentes, vizinhos, com 
nossos filhos, que não terão futuro. A reforma não é para 
cobrir déficit, porque não cobra dívida dos empresários, 
mas do trabalhador. É hora de reagir. Vamos construir 
uma grande greve geral no país contra a reforma!”, 
propôs a coordenadora-geral do Sintufrj Neuza Luzia. 

Greve geral

GERLY Miceli mediou o debate. À direita, Felipe Rosa, da Adufrj

GIL. Crueldade com servidor MARILANE. Muitos riscos

Fotos: Renan Silva
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PEC da Previdência acaba com 
proteção social, diz ex-ministro
Carlos Gabas, dos governos Lula e Dilma, afi rma que proposta de reforma, se vingar, vai gerar miséria

“Não vamos chamar de re-
forma. É ajuste fi scal nas costas 
do trabalhador”. A afi rmação 
foi feita pelo economista Carlos 
Gabas, ao se referir à proposta 
de reforma da Previdência en-
viada pelo governo Bolsonaro 
ao Congresso.

Gabas foi ministro da Previ-
dência Social dos governos Lula e 
Dilma. Convidado por um pool de 
entidades, entre as quais a CUT, 
o Sintufrj, fez palestra que lotou 
o auditório do Sintsaúde-RJ. “O 
objetivo real (da reforma) não 
é reorganizar, mas desmontar a 
Previdência”, disse.

Desmonte
Segundo Gabas, a proposta 

retira da Constituição todas as re-
gras de proteção social. Isso quer 
dizer que qualquer mudança na 
Previdência poderá ser feita por 
projeto de lei. Além disso, substi-
tui o modelo de repartição por um 
modelo de capitalização (em que 
cabe a cada trabalhador manter 
conta individual em empresas).

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) muda tam-
bém a forma de fi nanciamento 
da Previdência: hoje o sistema 
conta com contribuição de 
empregador, do trabalhador e 
do governo. Mas na proposta 
os empregadores e o governo 
deixam de contribuir. A fonte de 
fi nanciamento fi ca apenas nas 
costas dos trabalhadores.

Miséria no Chile
“Se vencer e for implantado 

este modelo de capitalização 
individual, é uma derrota social”, 
diz ele, explicando que isso pode 

levar ao fi m a proteção social 
como o país conhece hoje e re-
sultar numa crise humanitária 
sem precedentes.

Carlos Gabas citou o exem-
plo do Chile, onde o modelo de 
capitalização foi implantado, 
em plena ditadura, na década 
de 1980. O resultado foi pobreza 
e miséria e suicídios. Lá, 79% das 
pessoas que conseguem chegar à 
aposentadoria recebem menos do 
que o salário mínimo, sendo que 
44% deste conjunto vive abaixo 

da linha de pobreza.
Como aponta o ex-ministro, 

o que está em disputa é o mo-
delo de Estado:  um protege a 
população mais pobre; outro,  
remete recursos para o capital 
especulativo.

Mudanças
A proposta acaba com a apo-

sentadoria por tempo de contri-
buição, exige idade mínima para 
todos e aumenta o tempo mínimo 
de contribuição de 15 para 20 anos. 

Muda a regra de cálculo e reduz o 
valor a 60% da média das contri-
buições. Quem quiser se aposentar 
com 100% do valor dessa média, 
terá que trabalhar e contribuir por 
pelo menos 40 anos. 

Leva à cruel redução do 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), destinado a ido-
sos e defi cientes pobres, de um 
salário mínimo para R$ 400. E 
impossibilita a aposentadoria 
rural com o aumento do tempo 
mínimo de contribuição e da 

idade, e a exigência de contri-
buição, independentemente de 
comercialização da produção.

O ex-ministro dos governos 
do PT disse que é essencial que 
se faça um enfrentamento à 
proposta do governo. “Vão jogar 
pesado para aprovar a reforma. 
Então, temos também que jogar 
pesado contra. A velha e boa luta 
de classes está presente”, obser-
vou. “Não tem negociação com 
esta proposta. Mas a única saída 
é com mobilização popular”. 

GABAS, que viveu o dia a dia da Previdência na condição de ministro de Lula e Dilma, alerta para os riscos da reforma 

Foto: Divulgação
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Cursos do Sintufrj já começaram
Aulas na Cidade Universitária e na Praia Vermelha. Duração: um semestre

Foram iniciados 
na semana 
passada os 
cursos de 
capacitação 
oferecidos 
à categoria 
pelo Sintufrj 
(com emissão 
de certi� cado 
para fazer jus 
à melhoria 
salarial). A 
duração é de 
um semestre, 
com previsão 
de término 
em meados de 
julho, para que 
as próximas 
turmas sejam 
formadas em 
agosto.   

Histórico – O projeto de 
oferta de cursos de capacitação 
e qualifi cação foi implantado 
em 2012, e substituiu o ex-
-Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
(CPV), que durante anos prepa-
rou técnicos-administrativos e 
seus dependentes para ingressar 
em uma graduação.  

Preparatórios para 
pós-graduação
O Sindicato oferece os cursos 

de Metodologia de Pesquisa, 
Redação Acadêmica, Inglês 
e Espanhol Instrumentais e 
Orientação Psicopedagoga, com 
turmas na Cidade Universitária 
e na Praia Vermelha. 

A Orientação Pedagógica é 
um curso que auxilia o aluno 
na escolha do curso de pós-
-graduação a seguir, sendo 
ministrada pela professora Iara 
Barros. Língua Estrangeira 
Instrumental é sempre sucesso 
de público, principalmente as 
turmas de inglês. A procura é 
tão grande que às vezes é ne-
cessária a realização de sorteio. 
A lista de espera de alunos é 
sempre respeitada. 

Inglês Instrumental é di-
vidido em três níveis :  “A 
abordagem é a mesma, o 
que muda é a densidade dos 
textos que são apresentados 
às turmas. A intenção é que os 
interessados avaliem conosco a 
conveniência de cada nível, de 
acordo com o objetivo que têm 
e com os concursos que desejam 
prestar”, explica a professora 
Sandra Bragato. 

1. PODEM SE INSCREVER:
a) Servidores técnico-ad-
ministra� vos em educação 
da UFRJ fi liados ao Sintufrj 
que estejam em dia em suas 
relações com o sindicato, de 
acordo com o estatuto da 
en� dade;
b) Dependentes diretos de 
servidores técnico-admi-
nistra� vos em educação da 
UFRJ.

2. DATA DA INSCRIÇÃO: 
01 a 03 de abril de 2019.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Sede do Sindicato: (9h às 
17h). Praça Jorge Machado 
Moreira, s/n – Cidade Univer-
sitária – Ilha do Fundão – Rio 
de Janeiro, RJ. Telefones: 21 
3194-7100 / 3194-7101
• Subsede do Sindicato HU-
CFF Subsolo / Hall dos Ele-

Foto: Internet

CAPACITAÇÃO

vadores: (8h às 16h). Rua 
Rodolpho Paulo Rocco, 255 
– Cidade Universitária – Ilha 
do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. 
Telefone: 21 3938-6149
• Subsede do Sindicato na 
Praia Vermelha: (10h às 16h). 
Av. Pasteur, 250, fundos – Urca 
– Rio de Janeiro, RJ. Telefone: 
21 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS:
• Servidores técnico-adminis-
tra� vos em educação da UFRJ:
- Documento de iden� dade;
- Comprovante de sindicaliza-
ção (contracheque e/ou cartei-
rinha do sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores 
técnico-administrativos em 
educação:
- Documento de iden� dade;
- Comprovante de dependente 
de sindicalizado (carteira de 

iden� dade do dependente 
e comprovante de sindica-
lização do responsável ou 
declaração de dependente 
emi� da pelo sindicato).

5. NÚMERO DE VAGAS OFE-
RECIDAS:
Serão oferecidas 40 vagas.

6. HORÁRIO E LOCAL DO 
CURSO:
As aulas acontecem de se-
gunda a sexta, das 18h30 às 
21h30, no Fundão - Ins� tuto 
de Química / Bloco A – 6º 
andar / CCMN.

7. INÍCIO DAS AULAS:
08 de abril de 2019, às 18h30, 
no Auditório Roxinho do 
CCMN.

htt p://presamora.wix.com/
samora

PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES 2019
Curso Pré-Vestibular Samora Machel-Parceria com o Sintufrj

Edital de Processo de Inscrição 

ALUNOS do Fundão de 
Inglês Instrumental e as 
professoras Iara Barros e 
Sandra Bragato  
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Violência 
aumenta 
a cada dia
Em casa é 
que acontece 
a maior parte 
dos crimes 
contra a 
mulher

os últimos 12 me-
ses, 16 milhões de 
mulheres sofre-

ram algum tipo de violência. 
A cada hora, 536 mulheres fo-
ram vítimas de agressão física 
no último ano (4,7 milhões). 
A maioria continua sendo 
vítima de violência dentro de 
casa (42%). 

Apenas 10% relatam ter 
buscado uma delegacia da 
mulher após o episódio mais 
grave de violência sofrida. 
Infelizmente, mais da meta-
de das mulheres (52%) que 
sofrem uma violência não 
denunciou o agressor ou pro-
curou ajuda.

Dormindo com 
o inimigo
Grande parte das mulheres 

que sofreram violência dizem 
que o agressor era alguém co-

nhecido (76,4%) – crescimen-
to de 25% em relação a 2016. 
Dentre os vínculos mais cita-
dos, destacam-se namorado/
cônjuge/companheiro como o 
principal perpetrador (23,8%), 
vizinho (21,1%), seguidos de 
ex-cônjuge, ex-companheiro e 
ex-namorado (15,2%).

Mulheres pretas e pardas 
são mais vitimadas do que as 
brancas; as jovens, mais do 
que as mais velhas. Os dados 
são de um levantamento do 
Datafolha, feito em fevereiro 
deste ano, encomendado pela 
ONG Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP) para 
avaliar o impacto da violência 
contra as mulheres no Brasil.

Números se mantêm
A segunda edição da pes-

quisa “Visível e invisível: a 
vitimização de mulheres no 
Brasil” demonstra que as expe-
riências de assédio e violência 
física e psicológica sofridas 
pelas mulheres nas pesquisas 
de 2017 e 2019 não tiveram 
redução. E, mesmo com a 
conquista das leis proclama-
das as melhores do mundo 

para a defesa das mulheres, o 
país permanece recordista em 
índices de violência.

 “Temos a Lei Maria da 
Penha, a alteração na lei do 
estupro, a lei do feminicídio, 
a de importunação sexual. 
São todas boas, mas a lei por 
si só não resolve o problema. 
O menino que vê o pai batendo 
na mãe vai bater na esposa. A 
menina que sofre violência 
sexual dentro de casa muitas 
vezes nem sabe que aquilo 
é uma violência. Se ouvir 
falar sobre isso na escola, vai 
identificar que talvez ela seja 
vítima”, declara a diretora-
-executiva do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, Samira 
Bueno.

Ela coordenou a pesquisa, 
e afirma que as mulheres so-
frem uma enorme covardia ao 
serem agredidas, abusadas e 
mortas por pessoas com quem 
elas têm algum tipo de relação 
estabelecida, com pessoas 
de seu convívio. “Acho isso 
extremamente cruel, porque 
o algoz, em geral, é o compa-
nheiro ou amigo, alguém que 
você não espera, ou pelo menos 

não deveria, ser seu agressor”, 
revela Samira.

Assédio dobra
Além da agressão ou vio-

lência, a pesquisa também 
apresentou uma sér ie  de 
situações que caracterizam 
assédio, como comentários 
desrespeitosos ou ser beijada 
sem consentimento: 37,1% das 
mulheres, cerca de 22 milhões, 
responderam ter sido assedia-
das no último ano.

Esse valor mais do que 
dobra quando se avalia a 
faixa etária. De 16 a 24 anos 
– 66,1%. De 25 a 34 anos, o 

percentual também é alto, isto 
é, 53,9%.

Ações conjuntas
Os dados apresentados 

no relatório indicam que a 
violência é uma realidade 
no cotidiano das mulheres 
brasileiras. Em sua conclu-
são, a pesquisa aponta que 
para superá-la é preciso um 
conjunto de ações que envolva 
o acolhimento da vítima, o 
acesso à Justiça, a punição 
do agressor e estratégias de 
prevenção que trabalhem a 
origem de todas as violências 
contra a mulher.

76,4%
das mulheres que 
sofreram violência 

dizem que o agressor 
era alguém conhecido

 

         



EDIÇÃO No 1285 – 25 a 31 DE MARÇO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj RACISMO

INTELECTUAL ORGÂNICA. Décadas de estudos dedicados à cultura dos afrodescendentes

Foto: Renan Silva

‘Reacender todas as luzes’
Maria de Lourdes 
Siqueira, 81 anos, 
antropóloga, 
cujos estudos 
são referência na 
resistência negra 
no país, afirma que 
o momento exige o 
mergulho na nossa 
ancestralidade 
africana

Uma roda de conversa na 
manhã do dia 15, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, abriu o ciclo 
de conferências e debates das Jor-
nadas Universitárias de Combate 
ao Racismo e Promoção da Equi-
dade, promovidas pelo Núcleo 
de Estudos de Políticas Públicas 
em Direitor Humanos Suely de 
Souza Almeida (Nepp-DH) e pela 
Câmara de Políticas Raciais da 
UFRJ, com apoio do Sintufrj. 

Noemi de Andrade, coordena-
dora de Esporte e Lazer do Sintufrj, 
e Denise Góes, que integra a Câ-
mara de Políticas Raciais da UFRJ 
e coordena a Comissão de Heteroi-
dentifi cação, também da UFRJ, e 
militante do Movimento Negro 
Unifi cado (MNU), conduziram 
a roda de conversa, que abordou 
diversas formas de racismo. As 
atividades prosseguiram até 20 
de março. 

Militante histórica
No centro da roda estava 

Maria de Lourdes Siqueira, 81 
anos, doutora em Antropologia 
e Etnologia, escritora e diretora 
do Ilê Aiyê, o mais antigo bloco 
afro de Salvador, mais conhecida 
como professora Lourdinha, como 
é carinhosamente referenciada 
por todos os militantes pelas 

décadas de estudos dedicados à 
história de vida (religiosidade, 
cultura e intelectualidade) dos 
afrodescendentes e de pessoas de 
países africanos. 

 “Trabalho principalmente 
com a questão da resistência 
negra – resistência feminina 
negra, resistência religiosa negra. 
O momento em que vivemos 
é de reacender todas as luzes 
que nos levam a compreender 
as razões que determinam, na 
sociedade brasileira, o racismo, 
as desigualdades, os preconcei-
tos, os estereótipos. É hora de 
compreendermos que nossa fonte 
maior é a ancestralidade africana: 
conhecer nossos ancestrais, nossos 
antepassados, de onde vem a nossa 

história e por que chegamos aqui 
escravizados. Não somos escravos, 
fi lhos ou netos de escravos. Mas 
descendentes de povos escravi-
zados”, demarca a estudiosa das 
desigualdades. 

Mulher negra
A professora Lourdinha des-

tacou a importância da mulher 
negra na construção da sociedade 
brasileira, num processo de re-
sistência que dura cinco séculos: 
“Estas mulheres tinham, princi-
palmente, uma segurança na an-
cestralidade que vem das religiões, 
das irmandades, dos terreiros, da 
capoeira, quilombos. Tudo isso 
com base na ancestralidade. Para 
nós, são os antepassados ances-

trais e dentro da religião iorubá, 
que é com o que eu trabalho. Esses 
ancestrais maiores são os orixás. E, 
aqui no Brasil, esta religião vai se 
elaborando, e vêm os encantados, 
caboclos, pretos-velhos, princesas, 
todo isso vai se desdobrando”. 

Ela afi rma que os movimentos 
vão se recriando: “Você tem o tea-
tro experimental do negro, a frente 
negra, a imprensa negra. Depois, 
nos anos 70, o Ylê Aiyê (1974) e 
o Movimento Negro Unifi cado 
(MNU), em 1978. A partir daí, 
o movimento negro no cinema, 
no teatro, na universidade, nas 
escolas, nas associações, nos 
sindicatos. Hoje, (o movimento) 
abarca quase toda sociedade e está 
presente em todos os lugares”.

Única 
professora 
negra na UFBA

Maria de Lourdes 
conta que durante 15 
anos (de 1992 a 2007) foi 
a única professora negra 
na Escola de Administra-
ção da Universidade Fe-
deral da Bahia, embora 
86% da população do Es-
tado seja negra. E é com 
orgulho que diz que “fez 
seu trabalho de cotas”, 
colocando alunos negros 
no mestrado: “Tenho 10 
mestrandos e doutoran-
dos alunos meus. São 
professores mul� plicado-
res da questão étnica”.   

Aos que cri� cam as 
cotas raciais, ela escla-
rece que é uma polí� ca 
pública de Estado para 
corrigir os efeitos de todo 
o processo de escravidão, 
que culminou com os ne-
gros jogados na rua sem 
direito a nada.  

A convidada ilustre 
concluiu sua par� cipação 
no debate afi rmando: 
“Acredito que o momen-
to é de intensifi carmos a 
compreensão da necessi-
dade de uma resistência 
cole� va, de união dos 
movimentos que têm os 
mesmos princípios de 
luta por uma democracia 
racial, por igualdade, pelo 
combate ao racismo, pela 
compreensão da diversi-
dade. Este país seria mais 
rico, mais humano, mais 
solidário se absorvêsse-
mos toda riqueza da di-
versidade”.  
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