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Três mil servidores estão 
aptos a se aposentar

UFRJ vai às urnas
Numa conjuntura 

adversa, universidade 
escolhe nos dias 2, 3 e 
4 de abril uma dentre 
as três chapas que dis-
putam a Reitoria. 

Página 3

Reforma da Previdência Fim do pacto social
A professora de economia da UFF Hildete Pereira de Melo 

afi rma que a proposta de reforma da Previdência é parte do fi m 
do pacto social iniciado com Getúlio Vargas ainda na década de 
1940. Gerly Miceli, coordenadora do Sintufrj, disse que “a vida 
será muito dura se a reforma passar”.

Reitoria promete 
regularizar 
pagamento da 
insalubridade

CANDIDATOS 
no debate do 
dia  de março, 
no Quinhentão
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EDITORIAL

Caos, delinquência e desgoverno
O único plano do 
governo que não 
se restringe ao 
blá-blá-blá 
ideológico de 
baixa qualidade 
é o atendimento 
dos interesses 
de banqueiros, 
empresários e do 
governo dos EUA

crise política no 
Brasil parece não 
ter fim. O desem-

prego permanece em 
níveis altíssimos, mas 
a recuperação do país 
parece não ter lugar na 
agenda presidencial. Na 
mesma semana, o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, deu sinais de 
até onde está disposto a 
ir para acabar com a apo-
sentadoria dos trabalha-
dores e, num episódio la-
mentável de chantagem 
explícita, afirmou que, se 
a reforma da Previdência 
não for aprovada, os ser-
vidores públicos serão 
os primeiros a ficar sem 
salário; o ministro da 
Educação, Ricardo Vélez 
Rodríguez, constrangeu 

a nação ao escancarar 
o seu despreparo para 
comandar a pasta, sain-
do humilhado de uma 
sabatina na Câmara por 
não conseguir apresen-
tar nem mesmo uma 
vaga ideia do que fazer 
no cargo; e o presidente 
Bolsonaro, em atitude 
criminosa, recomendou 
aos quartéis que come-
morem o aniversário de 
55 anos do golpe militar 
que mergulhou o país em 
uma ditadura violenta 
por 21 anos.

turbulência per-
manente indica, 
infelizmente, mais 

sofrimento para o povo. 
Mais preocupado em tra-
var uma guerra ideológi-
ca do que em apresentar 
saídas para a crise, o 
governo funciona como 
uma mangueira a bom-
bear gasolina em cima da 
fogueira. A incapacidade 
de dialogar com qual-
quer um que não o apoie 
incondicionalmente dá 
o tom, e a verborragia 
camufla o deserto de 
ideias. O MEC é o caso 
mais visível: em apenas 3 
meses de governo, a se-
cretaria executiva do mi-
nistério encontra-se com 
o seu quarto ocupante, 
na incrível média de 1,3 
secretário por mês; a dis-
puta entre integrantes da 
pasta tornou-se pública 
e o ministro encontra-
-se na corda bamba. Sua 
demissão foi desmentida 
por Bolsonaro; segue, 
portanto, a indigência 
intelectual a ditar as 

ações da pasta, enquanto 
as universidades seguem 
sem recursos e o deficit 
educacional do país pa-
rece aumentar.
Enquanto isso, Bolsonaro 
envergonha a humanida-
de ao defender despu-
doradamente regimes 
militares autoritários e 
assassinos. Depois de 
chamar de “grande es-
tadista” o general para-
guaio Alfredo Stroessner, 
que governou com mão 
de ferro o país vizinho 
por quase 35 anos e é 
responsável por uma in-

finidade de crimes como 
tortura, corrupção e até 
pedofilia, o presidente 
ultrapassou todos os 
limites ao recomendar 
publicamente que os 
quartéis comemorem o 
golpe militar de 1964. 
A tentativa delinquente 
de reescrever a história 
do país é uma afronta 
às vítimas de tortura e 
assassinato; aos parentes 
de desaparecidos políti-
cos; aos parlamentares, 
prefeitos e governadores 
cujos mandatos, confe-
ridos pelo voto popular, 

foram cassados pela for-
ça bruta; aos sindicatos 
e entidades estudantis 
colocadas na ilegalidade; 
às universidades que 
sofreram intervenção, 
e aos defensores da de-
mocracia como um todo. 
Suas declarações foram 
repudiadas mundo afora, 
e motivaram, inclusive, 
uma denúncia da OAB 
contra o governo brasi-
leiro na ONU.

único plano do go-
verno que não se 
restringe ao blá-

-blá-blá ideológico de 
baixa qualidade é o aten-
dimento dos interesses 
de banqueiros, empre-
sários e do governo dos 
EUA. Assusta o ape� te 
para devorar qualquer 
coisa que se pareça com 
direitos trabalhistas e 
soberania nacional. Paulo 
Guedes, o representante 
da banca, andou inclusive 
ameaçando o Congresso 
e o próprio governo, 
afi rmando que sairia do 
ministério caso a reforma 
não seja aprovada ainda 
no primeiro semestre.

cenário é tene-
broso. A defesa 
intransigente dos 

direitos da categoria não 
pode ser desvinculada 
de um forte movimento 
democrático que en-
frente os desmandos 
do governo. O potencial 
destrutivo da aliança 
grotesca que preside o 
país está escancarado; 
ou a sociedade lhe impõe 
limites, ou o país pode 
acabar em frangalhos.

A

A
O

O

Foto: Internet

EXECUÇÃO. Esta imagem do jornalista Vladimir Herzog, 
morto sob tortura numa cela do Exército em São Paulo, virou 
símbolo do rastro de sangue deixado pela Ditadura Militar
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Especial Sucessão na UFRJ

Futuro em jogo
Três chapas disputam a Reitoria da UFRJ para um mandato que irá até 
2023 com uma agenda de desafios cuja dimensão é impossível prever

Os próximos dias serão 
decisivos para dese-
nhar o futuro imediato 

da maior universidade federal 
do país. Estudantes, técnicos-
-administrativos e professores 
vão manifestar, nos dias 2, 3 e 4 
de abril, suas preferências entre 
três chapas que disputam o co-
mando da UFRJ.

Chapa 10 – “UFRJ vai ser 
diferente”, encabeçada pela 
professora do Instituto de Bio-
física Denise Pires de Carvalho, 
que tem como vice o professor 
do Instituto de Economia Carlos 
Frederico Leão Rocha.

Chapa 20 – “Minerva 
2.0”, cujo candidato a reitor é 
o professor da Coppe Roberto 
dos Santos Bartholo Junior, e 
a vice-reitor, João Felippe Cury 
Marinho, docente do Instituto 
de Economia. 

Chapa 40 – “Unidade e di-
versidade pela universidade 
pública e gratuita”, liderada 
pelos professores Oscar Rosa Mat-
tos, da Escola Politécnica, can-
didato a reitor, e Maria Fernanda 
Quintela, do Instituto de Biologia, 
candidata a vice-reitora. 

Se houver segundo turno, a 
pesquisa acontece nos dias 15, 
16 e 17 de abril. O resultado da 
consulta será apresentado ao 
colégio eleitoral no fim do mês. 

No debate realizado na 
quarta-feira 27, no Fundão, a 
direção do Sintufrj entregou aos 
candidatos documento apro-
vado em assembleia contendo  

propostas dos técnicos adminis-
trativos à futura gestão.

O documento destaca a defe-
sa da democracia e das condições 
de trabalho como os dois eixos 
que orientam a expectativa da 
categoria em relação à próxima 
gestão, numa conjuntura tão 
adversa pelas características do 
governo que assumiu o Planalto.

A constituição de um con-
selho de administração e ges-
tão de pessoal e o debate sobre 
a ampliação da participação 
dos técnicos-administrativos na 
composição dos órgãos colegia-
dos são pontos que integram o 
documento.

Íntegra das propostas 
no site do Sintufrj

Estudantes de 
ensino a distância 
já votaram

A eleição na UFRJ come-
çou na sexta-feira, 29, com a 
votação dos  alunos de ensi-
no a distância (EaD), das 14h 
às 20h. O voto deles foi em 
cédula de papel depositada 
em urnas espalhadas por 11 
municípios do estado.

Os técnicos-administra-
tivos, docentes e estudantes 
dos campi do Rio de Janei-
ro, Macaé e Duque de Ca-
xias votarão nos dias 2, 3 e 4 
de abril em 52 seções e em 
urnas eletrônicas cedidas 
pelo Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) à universidade. 

Urnas/votação – Cada 
seção de pesquisa terá 
três urnas, uma para cada 
segmento da comunidade 
universitária. A orientação 
técnica para a votação será 
dada pelo TRE. E cada pes-
soa poderá votar em ape-
nas uma das três chapas 
concorrentes.

Documentos – Os elei-
tores deverão apresentar 
uma das seguintes identifi-
cações com foto: identida-
de, carteira funcional, ca-
derneta escolar (para alunos 
do Colégio de Aplicação) ou 
carteira de estudante.

Votantes – Têm direito 
a voto os estudantes com 
matrícula ativa do Colégio de 
Aplicação (CAp) à pós-gra-
duação, técnicos-administra-
tivos, professores e alunos de 
ensino a distância. Alunos do 
CAp votam se tiverem 16 
anos completados até a 
data do primeiro turno da 
eleição.

Método – A pesquisa 
eleitoral segue o princípio 
da ponderação paritária: o 
peso final do somatório dos 
votos é de um terço (1/3) 
para técnico-administrativo, 
docente e estudante.  

Segundo turno – A pre-
visão de divulgação do resul-
tado do primeiro turno é 5 
de abril. Se uma das chapas 
obtiver mais votos que o 
somatório das demais cha-
pas, votos brancos e nulos, 
dentro do sistema de pon-
deração, a eleição ou pes-
quisa estará encerrada. 

Se houver o segundo 
turno, a comunidade uni-
versitária volta às urnas nos 
dias 15, 16 e 17 de abril, e o 
resultado será divulgado no 
dia seguinte (18/4). 

Colégio Eleitoral – Se 
reunirá no dia 30 de abril 
no Conselho Universitário. 
É formado por membros 
do Consuni, Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG), 
Conselho de Ensino para 
Graduados (Cepg) e Conse-
lho de Curadores.

Fotos: Renan Silva
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Trabalhadores do Hospital 
Universitário (HU) e do 
Instituto de Puericultura 

e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) realizaram mobili-
zação na segunda-feira, 25, 
organizada pelo Sintufrj, para 
cobrar da Reitoria o pagamen-
to dos adicionais ocupacionais 
(insalubridade, periculosidade, 
radiação ionizante e raio-X) dos 
meses de janeiro (retroativo) e 
março.

Às 7h, os trabalhadores se 
reuniram nos pilotis do Hospital 
Universitário com a direção do 
Sintufrj e, juntos, percorreram 
as dependências da unidade 
mobilizando os colegas a irem 
à Reitoria. A categoria esperava 
que os adicionais constassem 
da folha de março que é paga 
no início de abril, mas isso não 
está previsto, conforme havia se 
comprometido a Pró-Reitoria 
de Pessoal.  

Correção 
O pró-reitor de Pessoal, 

Agnaldo Fernandes, se reuniu 
com o Sindicato e a comissão 
de trabalhadores e garantiu 
que ainda naquele mesmo dia 

Reitoria promete regularizar pagamento em abril  
Profissionais do HU e IPPMG fazem pressão pelos adicionais de janeiro e março 

Na reunião com o pró-
-reitor de Pessoal, a comissão 
expôs outros problemas rela-
cionados aos adicionais ocu-
pacionais, como os laudos que 
estão sendo produzidos pela 
PR-4 que reduzem e/ou em 
alguns casos retiram o per-
centual de servidores, os quais 
garantem que desempenham 
suas funções em condições de 
fazer jus ao benefício.

Segundo Agnaldo Fernan-
des, pode ocorrer que nem 
todo mundo continue a rece-
ber o mesmo percentual que 
recebia antes, por mudança 
de função em sua área – ele 

seria feito o ajuste necessário 
para incluir o pagamento das 
parcelas dos adicionais devi-
dos na próxima folha de pa-
gamento, ou seja, no salário 
de abril a ser pago no início 
de maio. 

Segundo Agnaldo, os adi-
cionais não foram lançados 
na folha prevista por falha 
humana. Embora assuma pes-
soalmente o erro, ele disse que 
a equipe responsável pelo tra-
balho foi reestruturada. 

Sintufrj avisou 
Quando a prévia dos con-

tracheques foi divulgada, a 
direção do Sintufrj notificou 
à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4) que os valores dos adicio-
nais não constavam. A PR-4 
justificou a falha alegando 
problemas técnicos, e acres-
centou que o erro seria cor-
rigido no contracheque final, 
portanto, o pagamento das 
parcelas devidas estava asse-
gurado.

De olho na Reitoria 
Como foi erro humano e não 

descumprimento da decisão da 
Justiça e a PR-4 se comprometeu 
a corrigi-lo, não há por que en-
trar com ação judicial contra a 
Reitoria, explicou a direção sin-
dical aos trabalhadores. 

No entanto, a coordenado-
ra-geral do Sintufrj Neuza Lu-
zia disse que “se essa situação 
se repetir, teremos elementos 
para informar ao juiz que não 
é erro pontual, e a Reitoria terá 

que pagar multa por descum-
primento da decisão”. E avisou: 
“Nós vamos ficar atentos para, 
se necessário, mobilizar nova-
mente a categoria”.  

O resultado desta atitude da 
categoria pela manhã foi fun-
damental para uma resposta 
imediata da Reitoria. A direção 
do Sintufrj pede aos 35 técnicos-
-administrativos que formaram 
a comissão que foi à Reitoria 
que permaneçam mobilizados 
e conversando com os colegas.  

Categoria aponta outros problemas
citou como exemplo o caso do 
enfermeiro que foi transferido 
da enfermagem para a Coorde-
nação de Atividades Educacio-
nais do HU –, ou por casos mais 
complexos para a atribuição do 
percentual, que é o desvio de 
função. Por exemplo: um recep-
cionista que passa a trabalhar 
na enfermagem, situação que o 
ministério não reconhece. 

Depoimentos
O auxiliar de enfermagem 

Antônio Ricardo dos Santos 
Peixoto, que há 29 anos atua 
no HU, 14 dos quais no setor 
de Tomografia e Ressonância, 

teve seu adicional reduzido de 
20% para 10%. Segundo ele, o 
mesmo erro atinge outros pro-
fissionais da enfermagem, he-
modiálise, quimioterapia, entre 
outros grupos. Sua colega Rosa 
Miranda, com 34 anos de HU, 
é outro exemplo. Enfermeira 
da Hemodiálise, também teve 
o adicional reduzido de 20% 
para 10%.

Contralaudos – A coorde-
nadora do Sintufrj Neuza Luzia 
informou aos trabalhadores que 
alguns laudos da Coordenação 
de Políticas de Saúde do Traba-
lhador (CPST) às vezes negam 
(ou reduzem) o adicional do 

servidor por interpretação que 
fere regras da Agência Nacional 
de Saúde (ANS).

Ela orienta o servidor que 
se enquadre em algum desses 

casos a procurar o Sintufrj – 
que contratou assessoria de 
técnicos e engenheiros de Se-
gurança no Trabalho – para 
produção de contralaudos. 

CONCENTRAÇÃO em frente ao IPPMG e mobilização nos corredores do HU antes da ida à Reitoria

Fotos: Renan Silva

ROSA Miranda e Antônio Ricardo dos Santos Peixoto
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A

PREVIDÊNCIA

“Não é reforma: é desmonte”
A destruição dos pactos sociais iniciada com Temer é radicalizada pelo atual governo

s reformas que o go-
verno passado (Michel 
Temer) e o atual (Jair 

Bolsonaro) vêm impondo à 
população levam à destruição 
do pacto social que envolve 
trabalhadoras e trabalhadores 
de todo o Brasil. Os pactos sociais 
foram construídos pela sociedade 
no último século, como o pacto 
Getulista, em 1943, em torno da 
legislação do trabalho, depois 
ampliado com direitos que 
envolvem a Seguridade com a 
Constituição Cidadã de 1988. 

A explicação é da professora 
de economia da UFF Hildete Pe-
reira de Melo, que faz um alerta: 
“Ou reagimos agora ou nossos 
direitos irão ladeira abaixo com 
a reforma da Previdência do 
governo Bolsonaro, que será um 
verdadeiro cataclismo sobre a 
sociedade”. “A vida vai ser muito 
dura para a classe trabalhadora 
se essa reforma passar, e a saída 
contra sua aprovação é a mobi-
lização nas ruas”, acrescenta a 
coordenadora-geral do Sintufrj 
Gerly Miceli.  

Fim de direitos 
Hildete e Gerly participaram 

da mesa de debate “Os impactos 
da reforma trabalhista nos direi-
tos das mulheres”, organizado 
pelos Centros de Referências para 
Mulheres Suely de Souza Almei-
da e da Maré Carminha Rosa, 
na terça-feira, 26, no Instituto 
de Estudos em Saúde Coletiva 
(Iesc) da UFRJ, encerrando as 
celebrações pelo mês da mulher 
na universidade.

Segundo a professora, o go-
verno Lula ampliou o pacto social 
com a valorização do salário mí-
nimo, que permitiu ganhos para 
a população. Mas atualmente o 
que existe é o pacto dos donos do 
poder: “O pacto do capital que 

terceirizou, desorganizou a legis-
lação trabalhista, que protegia o 
trabalhador, trouxe o trabalho 
intermitente, deu prioridade do 
negociado perante a lei e agora 
completa este arcabouço com a 
reforma da Previdência, e com 
um modelo falido no mundo 
todo, que é o da capitalização”, 
esclareceu Hildete. 

Pior para as mulheres
Para a economista, a reforma 

da Previdência do governo é 
ainda mais dantesca porque as 
mulheres não são tratadas do 
mesmo modo que os homens pelo 
mercado. “Embora sejam elas 
quem toma conta de crianças, 
idosos e doentes, enfim, são res-
ponsáveis pela vida. No entanto, 
não têm privilégios ou respeito 

da mulher e do bebê. Segundo a  
dirigente sindical, há ainda uma 
outra ameaça aos trabalhadores 
sendo gestada pelo governo Bol-
sonaro, qual seja, um projeto de 
emenda que desobriga o Estado 
brasileiro a garantir à população 
saúde educação. 

“Assim eles vão montando o 
quebra-cabeça do desmonte. É 
um projeto de Estado de exter-
minação de direitos. Essa con-
juntura que estamos projetando 
é muito ruim”, conclui Gerly. 

no mundo do trabalho, mesmo 
sendo mantida a diferença de ida-
de para aposentadoria (65 para 
homens e 62 para mulheres), 
mesmo porque a idade limite será 
móvel se a proposta for aprovada, 
relacionada à expectativa de 
vida”, informa a professora.

Outro aspecto da reforma de 
Bolsonaro para o qual ela chama 
a atenção é o  da redução das pen-
sões com a morte do trabalhador: 
“Temos 40 milhões de mulheres 
donas de casa. O grosso de pen-

sionistas do INSS são mulheres, 
e toda legislação protetora é 
praticamente rasgada para jogar 
tudo na capitalização”. 

Estado zero
Gerly Miceli lembrou que a 

reforma trabalhista aprovada em 
novembro de 2017 alterou a CLT, 
precarizou as condições de traba-
lho – por exemplo, a retirada do 
artigo que proibia o trabalho das 
gestantes em ambientes insalu-
bres, o que pode afetar a saúde 

GERLY Miceli, coordenadora do Sintufrj HILDETE Pereira de Melo, economista 

AUDITÓRIO do Iesc reuniu 
uma plateia atenta, em sua 
maioria mulheres

Fotos: Renan Silva
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Aumenta a cada dia o número de técnicos e de docentes que entram com pedido de aposentadoria
A corrida para aposentadoria 

no serviço público se acelerou 
com a proposta de reforma da 
Previdência de Jair Bolsonaro. A 
estimativa do governo é que 67,8 
mil servidores civis do Executivo 
possam se aposentar este ano. Na 
UFRJ são três mil, entre técnicos-
-administrativos e docentes.

O superintendente da Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
Pedro e Sá, disse que são 2.126 
técnicos-administrativos e 672 
docentes que podem se aposentar, 

segundo levantamento feito em 
dezembro de 2018. Em relação 
aos técnicos-administrativos, isso 
representa mais de 20% da força 
de trabalho na universidade.

A maioria desses 20% são 
de profissionais cujos cargos 
foram extintos pelo governo 
federal, portanto, não serão mais 
repostos. Exemplo: auxiliar de 
laboratório, recepcionista, cargos 
da área de manutenção, auxiliar 
de administração e auxiliares em 
geral, entre outros. 

Dados atuais
Pedro e Sá informou que 

só nos três primeiros meses 
deste ano os pedidos de apo-
sentadoria chegam à metade 
do total das aposentadorias 
do ano passado (458, entre 
técnicos e docentes). E, até o 
fim do ano, podem chegar a 
900 solicitações.

“É signifi cativo. Até 13 de 
março já chegaram 212 pe-
didos de aposentadoria. Não 
completamos nem três meses e 

já chegamos à metade dos ser-
vidores que se aposentaram ano 
passado”, afi rma Pedro e Sá. “Em 
média são cerca de 70 pedidos 
que chegam por mês à PR-4. Se 
este ritmo for mantido,  podemos 
chegar a 900 solicitações de apo-
sentadoria”, completa.

O superintendente explica 
que a universidade perde não 
só na quantidade, visto que 
o déficit de pessoal é crônico, 
mas também na qualidade. 
“São servidores com mais de 

30 anos de experiência. Uma 
funcionária como a Gil (Gil-
délia Maria de Oliveira), por 
exemplo, domina o assunto 
aposentadoria como poucos. 
Quando ela se aposentar, tere-
mos uma lacuna enorme, pois 
não há como repor uma pessoa 
como a Gil. O mesmo acontece 
com muitos de nossos técnicos-
-administrativos e professores, 
que têm acumulado trabalhos 
de pesquisa de pelos menos 10 
anos”, constata  Pedro e Sá.

Está aberta a inscrição para o curso 
de Fomentação e Desenvolvimento de 
Políticas Raciais sob a Ótica da Igualda-
de Racial e Enfrentamento ao Racismo 
oferecido pela Câmara de Políticas 
Raciais da UFRJ. Os interessados devem 
acessar o site da PR-5: profos.pr5.ufrj.br 
ou o e-mail da câmara: camaradepo-
liticaracial@pr4.ufrj.br e inscrever-se. 

A iniciativa destaca o pioneirismo 
da UFRJ no cumprimento da Lei 
nº 12.990/14, que prevê a reserva de 
20% das vagas para negros em con-
cursos públicos. Denise Góes, uma 
das coordenadoras da câmara, avalia 
como importante a discussão sobre a 
necessidade de avançar o processo de 
heteroidentifi cação para a graduação, 
para impedir “as inúmeras e aviltantes 
fraudes no acesso à graduação”.

comunidade do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) irá 

às urnas eleger o novo diretor para 
a unidade em 6, 7 e 8 de maio. A 
apuração dos votos ocorrerá no dia 9. 

Os candidatos terão dois dias 
para se inscrever: 9 e 10 de abril. A 
homologação das candidaturas será 
no dia 11 de abril. A posse dos eleitos 
(diretor e vice-diretor) está  marcada 
para 16 de maio.

O calendário foi elaborado pela 
Comissão de Consulta e aprovado 
pelo Conselho de Administração do 
hospital, informou o representante 
técnico-administrativo na comissão, 
Gilson Medeiros. Mas as regras para a 
consulta ainda não foram definidas. 

Eleição para direção será em maio
HUCFF

Campanha
Está programada para começar dia 
15 de abril e terminar no dia 30 de 
abril. Haverá uma primeira reunião 
dos candidatos com os docentes dia 

16, das 10h às 12h. Em seguida, 
com os alunos dia 18, das 10h às 
12h. E por último, com os técnicos-
-administrativos dia 24, das 10h 
às 12h. 

A

Curso de 
Políticas Raciais

Fotos: Renan Silva
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“Como engajar mu-
lheres negras no 
debate eleitoral e 

na política institucional? So-
mos mais de 27% da população 
brasileira e apenas 2% no Con-
gresso Nacional”. A constatação 
foi feita pela  articuladora da 
campanha “Mulheres Negras 
Decidem”, Tainah Pereira du-
rante o debate “Mulheres Ne-
gras, Política e Direitos Huma-
nos no Brasil Contemporâneo”, 
realizado no anexo da Escola 
de Serviço Social da UFRJ, no 
evento Jornadas Universitárias 
de Combate ao Racismo e Pro-
moção da Equidade.

Segundo a ativista, a invi-
sibilidade é grande, pois mu-
lheres negras ainda são pouco 
ouvidas e muitas pesquisas de 
órgãos oficiais não fazem re-
corte racial e de gênero. Como 
exemplo de baixas estatísticas, 
Tainah apresentou dados da 
eleição em 2014. Nesse ano, a 
elegibilidade total de mulheres 
negras para o Legislativo foi de 
apenas 1,6%, e apenas 2,51% 
das despesas de todos os can-
didatos ao Legislativo estavam 
relacionados a candidaturas de 
mulheres negras.

Campanha – A campanha 
“Mulheres Negras Decidem”, 
disse Tainah, surgiu no ano pas-
sado devido à ausência de dados 
em relação à eleição de mulhe-
res negras, e ganhou projeção 
com o assassinato da vereadora 
Marielle Franco. O objetivo  da 
campanha é levar o legado de 
movimentos de mulheres negras 
que lutam pelo avanço dos direi-
tos através do fortalecimento de 
processos eleitorais. 

Experiência 
compartilhada
Mulher, negra e moradora da 

Zona Norte. Esse era o perfil da 
palestrante Thais Ferreira, que 
se tornou uma liderança comu-
nitária ainda bem jovem e faz 
questão de frisar que toda sua 

Mulheres negras são 2% apenas no Congresso
O tema foi pautado nas rodas de conversa com a campanha “Mulheres Negras Decidem”

trajetória é uma soma de acesso 
e oportunidades, oportunidades 
que sonha em ver presente na 
vida de cada cidadão. 

Depois de três gestações, 
Thais está à frente do projeto 
Mãe&Mais – de atenção à saúde 
da mãe e à primeira infância –, 
e, visando à ampliação desse tra-
balho, foi estimulada por Mariel-
le Franco a enveredar pela luta 

institucional. “Temos de nos or-
ganizar e avançar. Não dá mais 
para continuar com essa falta de 
representação. Não é um favor!”, 
concordou a militante.  

Seguindo o conselho de Ma-
rielle, Thais estreou na política 
institucional na última eleição ao 
se candidatar a deputada estadu-
al, obtendo 24.759 votos, em qua-
se todos os municípios do Estado 

do Rio, tornando-se assim a 1ª su-
plente do PSOL. Uma votação que 
ela atribuiu somente ao trabalho 
comunitário que realiza, pois não 
teve acesso ao fundo partidário e 
fez campanha com R$ 60 mil, 
dinheiro conseguido por meio de 
vaquinha virtual e doações.

Vanguarda
“O feminismo negro no Bra-

sil sempre esteve à frente das 
lutas institucionais em prol da 
adoção de políticas públicas e 
de direitos humanos. Tivemos 
sempre mulheres negras nessa 
liderança, embora não reco-
nhecida”, sublinhou a pesqui-
sadora da Anistia Internacio-
nal Brasil, a advogada popular 
Rhaysa Ruas, que encerrou a 
intervenção das palestrantes. 

"Mulheres Negras Decidem" é a campanha lançada pelas militantes visando à ampliação de direitos 

TAINAH Pereira THAIS Ferreira RHAYSA Ruas 

Fotos: Renan Silva
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Em janeiro deste ano, a 
Oxfam divulgou um 
amplo estudo sobre a de-

sigualdade no mundo, e dele 
consta um capítulo especial em 
relação às mulheres. Segundo 
o relatório “Bem público ou ri-
queza privada”, a diferença entre 
ricos e pobres é um impedimento 
para alcançar a igualdade entre 
mulheres e homens, e as políti-
cas econômicas acabam aumen-
tando mais essa diferença. 

São as mulheres as mais afe-
tadas nas políticas de austeridade. 
O relatório diz que as atitudes so-
ciais sexistas fazem com que elas 
tendam a ter maior responsabili-
dade pelo cuidado não remune-
rado, ganham menos, possuem 
menos bens e têm maior proba-
bilidade de viver na pobreza. “As 
mulheres acabam empurradas 
para o trabalho doméstico”, ob-
serva Rafael Georges.

A desigualdade é sexista
No Brasil, a diferença de renda entre homens e mulheres aumentou após 23 anos, segundo o relatório 
“País estagnado: um retrato das desigualdades brasileiras”, divulgado no fim de 2018 pela ONG Oxfam 

A desigualdade de gênero é 
proposital. E o atual modelo eco-
nômico neoliberal piorou essa 
situação: cortes nos serviços pú-
blicos, redução de impostos para 
pessoas físicas e jurídicas mais 
ricas e achatamento de salários 
prejudicaram mais as mulheres 
do que os homens.

A maioria das pessoas mais 
ricas do mundo é do sexo mascu-
lino. E, em nível global, as mu-
lheres ganham 23% menos que 

os homens, e eles detêm 50% a 
mais da riqueza total do que elas.

Sem remuneração 
O Banco Mundial, em seu 

relatório de 2018 sobre a desi-
gualdade no mundo, aponta que 
16,4 bilhões de horas serão traba-
lhadas em atividades  de cuidado 
não remunerado, a maioria delas 
realizada por mulheres pobres 
e meninas. Nossas economias 
são construídas com essa base. É 
tempo gasto cuidando de crian-
ças, idosos e doentes, cozinhando, 
limpando, etc.

Uma “prosperidade econômi-
ca” que depende dessa contribui-
ção das mulheres que não é reco-
nhecida. A Oxfam revela que, “se 
todo o trabalho não remunerado 
feito por mulheres no mundo fos-
se realizado por uma única em-
presa, esta teria um faturamento 
anual de US$ 10 trilhões – 43 
vezes o da Apple”. Estima-se que 
a contribuição não remunerada 
das mulheres para o setor da saú-
de equivalha a aproximadamen-
te 3% do Produto Interno Bruto 
(PIB) de países de baixa renda.

É um trabalho que rouba o 

“Se todo o trabalho 
não remunerado 
feito por mulheres 
no mundo fosse 
realizado por uma 
única empresa, esta 
teria um faturamento 
anual de US$ 10 
trilhões – 43 vezes o 
da Apple” 

tempo das mulheres, contribui 
para a sua saúde precária e as 
impede de aproveitar as oportu-
nidades educacionais, políticas 
e econômicas, isto é, de estudar, 

trabalhar e prosperar. A ONG 
conclui que as sociedades nas 
quais a diferença entre ricos e 
pobres é muito menor são aque-
las em que as mulheres são tra-

“Os homens ganham 
30% a mais, e a 
mulher negra é a que 
tem menor renda 
média no país”, 
destaca o autor do 
estudo e coordenador 
de campanhas da 
Oxfam Brasil, Rafael 
Georges

tadas de forma mais igualitária.
O passo importante é ga-

rantir que as mulheres tenham 
direitos iguais a herança e posse 
de bens, educação, empregos 

decentes e maior representação 
em cargos de liderança, acesso 
a serviços públicos de qualidade 
e melhoria de políticas públicas 
específicas às suas necessidades.

Foto: Brasil de Fato

A SEGREGAÇÃO feminina no trabalho é frente de luta das mulheres por direitos iguais
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