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Será às 10h, no auditório do CT: 
deliberar sobre  a convocatória 

de paralisação de 48 horas 
proposta pela Fasubra 

dia 25, segunda-feira

Veja por que se recadastrar

Sintufrj barra corte do adicional dos  
trabalhadores da Prefeitura e do Horto Página 4
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Confraternização
Já está tudo pronto para rece-
ber a categoria sindicalizada com 
muita música, atração especial 
surpresa, cerveja gelada e deli-
cioso almoço, na festa de confra-
ternização de fi m de ano do Sin-
dicato, no dia 12 de dezembro, 
quinta-feira.

Assembleia 
Geral

URGENTE

CELEBRAÇÃO DE . Milhares na festa do Sintufrj em Vargem Grande
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DOIS PONTOS 

“As múltiplas Violências 
no Trabalho”: debate na 
terça-feira, 26, no Quinhentão
“As Múltiplas Violências 
no Trabalho Contemporâ-
neo: Racismo, Machismo, 
Lgbtfobia e Assédio Mo-
ral” é o tema do debate 

na terça-feira, 26, às 14h, 
no auditório do Quinhen-
tão, no Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS). De-
batedores: Renata Souza, 

deputada estadual do 
PSOL; Guilherme Almei-
da e Ludmila Fontenele, 
da Escola de Serviço So-
cial da UFRJ.

Como parte da campanha 
dos 21 dias de ativismo 
pelo fim da violência con-
tra as mulheres, o Centro 
de Referência para Mulhe-
res Suely Souza de Almei-
da realizará, na terça-feira, 
26, das 9h30 às 13h, o se-
minário “Mulheres: Vio-
lências e Territórios”, no 
auditório do Instituto de 
Estudos em Saúde Coleti-
va (Iesc). Endereço: Praça 
Jorge Machado Moreira, 

“Mulheres: Violências e Territórios”
s/n, Cidade Universitária.  

Este debate é impor-
tante na medida em que 
aumenta os índices de vio-
lência contra a mulher, em 
especial, decorrentes do 
local de residência das víti-
mas. As violências comuni-
tárias têm cerceado o ir e vir 
das mulheres em situação 
de violência, quando estas 
recorrem à Justiça para o 
fiel cumprimento das leis, 
a exemplo da Lei Maria da 

Penha. É necessário pen-
sarmos em estratégias 
de enfrentamento a essa 
grave questão.

As inscrições serão 
feitas na recepção do 
evento, e os presentes 
receberão certificado de 
4 horas que será enca-
minhado na modalidade 
digital. Mais informações 
pelo telefone (21) 3938-
0600. E mail: crmssa.
ufrj@gmail.com.

Na segunda-feira, 25, 
às 17h, para celebrar o 
Dia Latino Americano e 
Caribenho de Comba-
te à Violência Contra a 
Mulher, será realizado 
na Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro 
(Alerj) o debate “A Vida 
das Mulheres Negras 
Importam: Basta de 
Violência”. 

“Basta de 
Violência!”

FESTA

Confraternização de 
Fim de Ano do Sintufrj

Já está tudo pronto para 
receber a categoria sin-
dicalizada com muita 
música, atração especial 
surpresa, cerveja gelada 
e delicioso almoço, na 
festa de confraternização 
de fim de ano do Sindica-
to, no dia 12 de dezem-
bro, quinta-feira.

O local é o mesmo do ano passado: Lajedo, na Es-
trada Boca do Mato, 803, Vargem Pequena. Das 12h 
às 18h. 

Garanta sua participação
• O prazo para inscrição começa na segunda-fei-

ra, 25 de novembro, e termina no dia 4 de dezembro 
(quarta-feira), pelo site do Sintufrj: www.sintufrj.org.br. 

• Após realizar a inscrição, imprimir o comprovante. 
• Quem encontrar muita dificuldade em se inscre-

ver on line,  procurar a sede do Sintufrj, das 9h às 17h, 
ou uma das subsedes sindicais: no Hospital Universitá-
rio, das 8h às 16h, e na Praia Vermelha, das 9h às 17h. 

Transporte/Conferência
Os primeiros ônibus sairão da sede do Sintufrj e da 
Praia Vermelha às 10h30; e os últimos, às 12h (tam-
bém dos dois locais de encontro e de retorno). 

• No embarque nos ônibus será feita a conferên-
cia, portanto, NÃO esqueça de levar um documento 
de identidade com foto. 

• A mesma conferência será feita no local da festa 
para quem utilizar outro meio de transporte. 

Inspirados pelo Dia da Cons-
ciência Negra, os técnicos-
-administrativos do Insti-
tuto de Psiquiatria da UFRJ 
(Ipub) realizaram uma tarde 
de vivência cultural africa-
na, no dia 19 de novembro, 
no pátio da unidade. Foi um 
evento que interagiu com 
os pacientes e o público ex-
terno. 

Entre as atrações cons-
taram oficinas de tur-
bantes e tranças, grafite 
e capoeira. Os muros da 
enfermaria ganharam vida 
com os desenhos dos gra-

Ipub reflete sobre racismo  
fiteiros. A atividade incen-
tivou a criação de um co-
letivo multiprofissional de 
reflexão racial.  

“Tratamos de uma te-
mática cara de se falar em 
um instituto de médicos 
e brancos, cercado de ra-
cismo velado. Esse movi-
mento marca um lugar e 
novas possibilidades para 
aqueles que estão em 
condição desigual na vida, 
o que afeta diretamente a 
saúde mental das pessoas. 
É muito difícil se manter 
saudável em uma ativi-

dade excludente”, disse a 
uma das idealizadoras, a 
enfermeira e preceptora 

da residência multiprofis-
sional de saúde mental, 
Luciana Alleluia Higino. 

TÉCNICOS da unidade foram os responsáveis pelo evento

Foto: Divulgação
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Assembleia 
geral dia 25, 

segunda-feira

Passou dos limites

Agenda de Lutas 
dos trabalhadores do Rio   

O ministro da Educa-
ção do governo Bolsonaro, 
Abraham Weintraub, passou 
de todos os limites. Em en-
trevista ao Jornal da Cidade 
On Line, Weintraub afi rmou 
que as universidades públi-
cas possuem “plantações 
extensivas de maconha” 
e que os laboratórios de 
química produzem drogas 
sinté� cas em larga escala. 
Weintraub não parou por aí: 
afi rmou que as universida-
des são “madraças (escola 
muçulmana) de doutrina-
ção” e que a autonomia uni-
versitária, prevista no ar� go 
207 da Cons� tuição Federal, 
é uma falácia.

Weintraub deixou de 
ser “apenas” um bufão in-
competente a disfarçar a 
própria indigência intelec-
tual com fanfarronices nas 
redes sociais. O ministro 
cruzou uma perigosíssima 

 25/11 (segunda-feira) – É o Dia La� no Americano e Caribenho de Combate à Violência 
Contra a Mulher. Ato “A Vida das Mulheres Negras Importa: Basta de Violência!”, às 17h, na 
Assembleia Legisla� va do Rio de Janeiro (Alerj).

 25 a 29/11 (segunda a sexta-feira) – Paralisação dos petroleiros por tempo determinado 
para pressionar a Petrobras e conscien� zar a sociedade sobre os ataques à companhia e 
ao país.

 26/11 (terça-feira) – Plenária dos Servidores Federais do Rio de Janeiro organizada pelo 
Fórum do SPF/RJ. Em pauta, a organização da luta contra a reforma administra� va e outras 
polí� cas do governo, na sede da ASSIBGE (Av. Franklin Roosevelt, 166-SL 303), às 18h.

28/11 (quinta-feira) – Debate promovido pela Secretaria de Combate ao Racismo, na 
sede da CUT-RJ, às 18h.

30/11 (sábado) – Plenária do 16º Cecut, a par� r das 9h, Sin� el-Rio (Rua Morais e Silva, 
94, Maracanã). Programação:
9h  – Mesa: Realidade e Desafi os do Mundo do Trabalho no Brasil de Hoje.
9h às 11h30  – Apresentação do texto da CUT-RJ (contribuição da direção ao 16º Cecut-RJ).
12h às 14h – Debates e aprovação sobre os temas propostos. 
14h – Almoço de encerramento. 

Em meio à liberdade de Lula e ao lançamento de um novo pacote pelo governo de Jair 
Bolsonaro contra os servidores públicos e os trabalhadores em geral, a Central Única 
dos Trabalhadores no Rio de Janeiro (CUT-RJ) realiza, no dia 30, a plenária que encerrará 
ofi cialmente o 16º Cecut.  

A prioridade da nova direção cu� sta que foi eleita no dia 8 de novembro é reforçar 
o diálogo com as bases, defender o serviço público e representar os trabalhadores com 
empregos precarizados. “Ainda que estejamos num estado com uma situação muito 
complicada, a nossa disposição é de muita luta. Essa nova direção vai dar uma cara nova 
para a CUT-RJ”, disse a secretária-geral Lígia Deslandes. 

Esta assembleia, às 10h, 
no auditório do Centro de 
Tecnologia, no bloco A, é 
para a categoria discu� r 
e deliberar sobre a  con-
vocatória de paralisação 
de 48 horas enviada pela 
Fasubra no dia 19 de no-
vembro, e eleger a dele-
gação para a plenária na-
cional da Federação nos 
dias 6, 7 e 8 de dezembro. 

fronteira ao atacar as uni-
versidades públicas – res-
ponsáveis por 95% da pes-
quisa cien� fi ca produzida 
no país – e tentar transfor-
má-las em organizações a 
serviço do tráfi co interna-
cional de drogas. 

Weintraub merece todo 
o repúdio da sociedade. Não 
bastasse tentar destruir o 
ensino superior federal com 
a fraude do Future-se, o 
malfadado “projeto” de en-
trega das universidades ao 
capital fi nanceiro, o ministro 
se comporta como um mili-
ciano terraplanista nas redes 
sociais.

O discurso é criminoso 
– e isso não é apenas uma 
acusação retórica: a entre-
vista de Weintraub confi gura 
CRIME DE RESPONSABILIDA-
DE, DIFAMAÇÃO, IMPROBI-
DADE e PREVARICAÇÃO. E 
não há diálogo possível com 

um bandido que não tem o 
menor pudor em cometer 
crimes para extravasar o 
ódio que sente da produção 
cien� fi ca, do conhecimento, 
da comunidade acadêmica e 

da educação pública.
O Sintufrj reafi rma seu 

repúdio ao ministro Wein-
traub e a defesa radical da 
universidade pública, gra-
tuita e de qualidade, indis-

pensável à soberania nacio-
nal e ao desenvolvimento 
econômico. Seguiremos em 
luta contra os porta-vozes 
do atraso e os inimigos do 
povo!

FIGURA ABJETA. Saído dos bueiros destampados por Bolsonaro, o aí de cima comete crime

Foto: Renan Silva
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Trabalhadores da Pre-
feitura Universitária 
e do Horto foram 

surpreendidos na sema-
na anterior com a decisão 
da Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) de cortar de seus 
contracheques os adicio-
nais de insalubridade e de 
periculosidade, com base 
no acórdão do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A 
pronta intervenção do Sin-
tufrj reverteu a situação. 

“Ganhamos uma bata-
lha, mas a luta por uma po-
lítica de pessoal continua”, 
disse a coordenadora-geral 
do Sindicato Gerly Micelli 
aos trabalhadores, que se 
reuniram no pátio da Pre-
feitura, na sexta-feira, 22, 
com a direção sindical.  

A Coordenação de Polí-
ticas de Saúde do Trabalha-

Sintufrj barra corte do adicional dos  
trabalhadores da Prefeitura e do Horto

dor (CPST) foi quem enca-
minhou à Pró-Reitoria de 
Pessoal os processos para 
o corte dos adicionais ocu-
pacionais, sob o argumen-
to de que os servidores em 
questão estavam em des-
vio de função e/ou em car-
gos considerados extintos, 
recomendando o imediato 
retorno deles às suas fun-
ções constantes na relação 
de trabalho com a universi-
dade, sem a realização de 
laudo técnico.

Intervenção do Sindicato 
A direção sindical se reuniu 
com os trabalhadores na 
terça-feira, 19, e orientou 
os que seriam “punidos” 
com o corte dos adicio-
nais, mesmo trabalhando 
em ambientes insalubres 
e expostos a riscos, a re-

tornar imediatamente às 
suas funções de origem, ao 
mesmo tempo em que ofi-
cializava à Reitoria que re-
visse a decisão para evitar 
sérios transtornos admi-
nistrativos e operacionais à 
instituição.  

Na sexta-feira, 22, a di-
retoria do Sintufrj reuniu-
-se com o vice-reitor Carlos 
Frederico Rocha e o pro-
curador da UFRJ Renato 
Vianna, que se compro-
meteram a divulgar um co-
municado, no site da UFRJ, 
informando que os proces-
sos devem retornar à CPST 
para que esta produza um 
laudo restrito à sua compe-
tência. 

De acordo com o vice-
-reitor e o procurador, os 
processos com orientação 
de retorno à função cons-

tante na relação de traba-
lho com a UFRJ e o corte 
dos adicionais não proce-
dem, porque não é atribui-
ção da CPST propor um ato 
que é pertinente à gestão.

O mesmo entendimen-
to tem o Sintufrj. Segundo 
Gerly Micelli, a conces-
são de adicionais não está 
condicionada ao cargo que 
ocupa o servidor, mas aos 
riscos e perigos a que ele 
está exposto. “Ganhamos 
a primeira batalha para 
que esta concepção possa 
prevalecer. Agora temos 
que lutar para que se con-
solidem políticas perma-
nentes de promoção da 
saúde do trabalhador, um 
compromisso do Sintufrj”, 
disse ela. 

“A guerra”, afirmou Ger-
ly, “é fazer com que a UFRJ 

cumpra seu papel de zelar 
pela saúde e segurança nos 
ambientes de trabalho, fazer 
prevenção, vigilância e edu-
cação, ao invés de obedecer 
ao que o governo manda de 
forma desrespeitosa e eco-
nomicista.

Mapeamento 
Gerly informou também aos 
trabalhadores que o Sintufrj 
vai cobrar laudos que identi-
fiquem as condições de tra-
balho e, em paralelo a isso, 
a assessoria em Saúde e Se-
gurança do Trabalho da enti-
dade iniciará, esta semana, o 
mapeamento das condições 
dos ambientes de trabalho 
na Prefeitura, Subprefeitura 
Universitária e no Horto para 
produção de laudos que ga-
rantam a proteção aos tra-
balhadores destes ataques. 

REUNIÃO dos trabalhadores com a direção sindical, nos jardins da Prefeitura Universitária, na sexta-feira, 22

Foto: Renan Silva
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PESSOAL

A recepção do Sintufrj está preparada – com 
equipamento, inclusive câmera digital – para fa-
zer o recadastramento junto com o sindicalizado. 
Portanto, é só se dirigir à sede e às subsedes do 
Sindicato em caso de difi culdades. 

 O Sintufrj criou uma nova plata-
forma on line para atualização do ca-
dastro dos nossos sindicalizados. Essa 
plataforma permi� rá novas funções, 
facilitando o acesso aos serviços. 
Queremos aumentar a integração, fa-
cilitar o acesso aos serviços e a comu-
nicação direta entre o Sindicato e a 
categoria e aproximar, cada vez mais, 
o sindicalizado de sua en� dade.

 A autorização para o desconto 
em folha da contribuição sindical é 
necessária para prevenir eventuais  in-
ves� das do atual governo para deixar 
sem receita o Sindicato. Isto ocorreu 
este ano no mês de março, quando 
Medida Provisória (MP) impediu o 
desconto em folha. 

É importante enfa� zar:  nenhum 
outro � po de desconto, a não ser o 
da contribuição sindical, será feito 
na conta do sindicalizado.

1 – Acesse o link (htt p://sistema.sintufrj.org.br). Esta será a primeira tela a aparecer 
no seu celular, tablet ou computador.
2 – Clique no botão RECADASTRAMENTO (Primeiro acesso) que aparece na parte 
debaixo da tela. Este será o seu primeiro acesso.
3 – Ao clicar em RECADASTRAMENTO (Primeiro acesso), aparecerá uma janela 
para gerar a sua senha. Preencha com o número do seu SIAPE para receber uma 
senha no seu e-mail (o sistema enviará a senha para o e-mail que consta na sua 
fi cha sindical). Caso o número do seu SIAPE não � ver 7 algarismos, acrescente um 
0 (zero) à esquerda.
4 – Abra a caixa de mensagens do seu e-mail. A senha provisória que você recebeu 
deve ser u� lizada para fazer o primeiro acesso no sistema. Depois você poderá 
alterá-la para outra senha de preferência.
5 – Caso a senha seja enviada para um endereço de e-mail que você não u� liza 
mais, entre em contato com o Sintufrj (htt ps://sintufrj.org.br/contato) para infor-
mar o endereço eletrônico atual.
6 – Acesse a plataforma usando seu SIAPE e a senha que você recebeu por e-mail. 
Após fazer o login, clique na opção PERFIL.
7 – Atualize os seus dados (é obrigatória a inserção da foto do sindicalizado. Sem 
esse procedimento, o recadastramento não será concluído).
8 – Pronto! Você acaba de atualizar o seu cadastro no sistema do Sintufrj. Agora a 
comunicação entre você e o Sindicato será muito mais ágil e efi caz!

Atenção: Fique atento aos campos obrigatórios assinalados por asterís� co (*).

E o que isso tem a ver com a festa de fi m de ano?
É simples. Este ano, a reserva de convites para a festa de fi m de ano do Sintufrj 

será feita por esta nova plataforma. O sindicalizado deverá acessar com o seu login 
e senha para fazer a inscrição para a festa.

Na recepção

Passo a passo
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O público do VII Se-
minário de Integra-
ção dos Servidores 

Técnico-Administrativos 
em Educação da UFRJ (Sin-
tae) teve a oportunidade 
de conhecer, em detalhes, 
uma inicia� va do Sintufrj 
que vem mudando a vida 
de trabalhadores e de seus 
fi lhos há mais de três déca-
das com a apresentação do 
trabalho oral, no dia 14, “O 
Projeto Universidade para 
os Trabalhadores: do Curso 
Pré-Ves� bular ao Prepa-
ratório para o Mestrado e 
Doutorado”, de autoria de 
Danielle São Bento e San-
dra Braga� o.

Danielle é técnica em 
assuntos educacionais e 
desempenha a função de 
coordenadora na diretoria 
adjunta de Graduação do 
IFCS, e também é a coor-
denadora pedagógica do 
Projeto Universidade para 
os Trabalhadores do Sintu-
frj, onde Sandra, que é as-
sistente em administração 
na UFRJ, é professora de 
Inglês.  

“Nosso foco foi apre-
sentar as modifi cações no 
projeto, mostrar que, des-
de 1986, a Universidade 
para os Trabalhadores bus-
ca atender às demandas 
dos trabalhadores. Desde 
então, tem se aperfeiçoa-
do e se adequado às suas 
novas necessidades. Assim, 
do Curso Pré-Ves� bular o 
projeto atualmente  pre-
para para a pós-graduação. 
Portanto, não é um projeto 
fechado. Ouvimos os sin-
dicalizados e, através de 
avaliações com os próprios 
alunos, vai sendo aperfei-
çoado”, expôs Danielle.

Depois da exposição 
das duas técnicas-adminis-
tra� vas, a primeira pergun-
ta da plateia foi “Quando 

Experiência vitoriosa é 
compartilhada no VII Sintae

abre a inscrição para os 
cursos?”. O próximo edital 
de cursos deve ser publi-
cado no Jornal do Sintufrj 
entre fevereiro e março de 
2020. 

Fez história 
O projeto Universidade para 
os Trabalhadores foi inicia-
do em 1986, em parceria 
com estudantes (através do 
DCE) e com a administra-
ção superior, com o Curso 
Pré-Ves� bular do Sintufrj 
(CPV-Sintufrj). Segundo 
Danielle, foi uma incia� va 
pioneira no cenário das 
universidades e modelo 
para associações de mo-
radores, igrejas e outras 

organizações da sociedade 
civil. E, ao democra� zar o 
acesso dos trabalhadores 
e seus dependentes às uni-
versidades públicas ao lon-
go de 30 anos, o projeto 
contribuiu para a formação 
profi ssional, polí� ca e cul-
tural e redesenhou o perfi l 
dos técnicos-administra� -
vos em educação da UFRJ.  

De olho na pós
Com a conquista do Plano 
de Carreira (PCCTAE), os 
técnicos-administrativos 
passaram a apresentar no-
vas demandas de qualifi -
cação, e a par� r de 2012 o 
Sintufrj ofereceu os cursos 
de Espanhol e Inglês Ins-

trumental para os sindi-
calizados e seus depen-
dentes que quisessem se 
preparar para uma pós-
-graduação. E, em 2018, 
iniciou o preparatório 
para ingresso no mestrado 
e doutorado, que incluiu 
os cursos de Metodologia 
da Pesquisa, Redação Aca-
dêmica e Normalização 
de Trabalhos Acadêmicos-
-Cien� fi cos de acordo com 
as normas técnicas. Além 
disso, os alunos têm à dis-
posição orientação psico-
pedagógica para ajudar na 
escolha e no ingresso em 
programas de pós-gradua-
ção que atendam às suas 
expecta� vas.  

SINTAE BATE RECORDE. Evento entre os dias  e  
de novembro recebeu trabalhos da UFRJ e de outras  
instituições. Foram  trabalhos orais e  pôsteres, 
número superior ao das edições anteriores 

“Nosso foco foi 
apresentar as 
modificações no 
projeto, mostrar 
que, desde 1986, a 
Universidade para 
os Trabalhadores 
busca atender às 
demandas dos 
trabalhadores”

Danielle São Bento
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Educação é essencial
“Quando a gente pensa 
na inserção da população 
negra no sistema educa-
cional e nas universidades 
públicas, isso se refl ete no 
mercado de trabalho. Es-
tamos falando da maioria 
dos trabalhadores que são 
domés� cos; há um recor-
te racial do trabalho do-
més� co no país”, avalia a 
secretária de Combate ao 
Racismo da CUT Nacional, 
Rosana Fernandes. 

“A gente precisa ter de 
fato uma polí� ca que seja 
de Estado e não de gover-
no para não acontecer o 
que está ocorrendo agora 
com o governo Bolsonaro, 
que adotou, como um de 
seus primeiros projetos, � -
rar recursos da educação e 
da saúde”, conclui Rosana.

A dirigente cu� sta foi 
uma das debatedoras do 
tema “O Negro na Uni-
versidade”, na Roda de 
Conversa promovida pelo 
Sintufrj, nas escadarias do 
Centro de Ciências da Saú-
de (CCS), na terça-feira, 
19. A a� vidade fez parte 
do calendário de eventos 
pelo Dia da Consciência 
Negra. 

Política de cotas ra-
ciais, permanência do ne-
gro na universidade e me-
canismos de aferição da 
autodeclaração estiveram 
no centro da discussão, 
da qual também partici-
param o sociólogo e dou-
torando do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos 
da Uerj, Wescrey Pereira, 
e o estudante de História 
da UFRJ e integrante do 
Coletivo Enegrecer, Ygor 
Martins. 

“Não é por acaso que os 
jovens negros têm 2,5 ve-
zes mais chances de mor-
rer que os jovens brancos, 
que mulheres negras rece-
bem menos que homens e 
mulheres brancas”, disse 
Ygor, apontando os muitos 
desafi os à permanência do 
negro no espaço universi-
tário.

OFICINA DE TURBANTE. O bailarino afro e turbanista Alexandre Fercar orienta sobre o uso do adereço no evento do CCS

Fotos: Renan Silva

 Segundo o estudante, é 
preciso defender o sistema 
de cotas e reivindicar a afe-
rição dos autodeclarados 
negros e pardos para evitar 
fraudes, principalmente 
para o ingresso aos cursos 
de graduação considera-
dos de elite, de modo a ga-
ran� r que as vagas sejam 
de fato reservadas a quem 
de direito.

Wescrey Pereira reco-
nhece que hoje é possível 
ver pessoas negras transi-
tando nos campi e aumen-
to dos cole� vos negros nos 
cursos de graduação, assim 
como pela primeira vez na 
história os negros como 
maioria nas universidades 
públicas, o que é importan-
te comemorar. 

Porém, ele chama aten-
ção para o fato de que o 
avanço da presença da po-
pulação negra estudan� l 
não se refl ete de forma ho-
mogênea em todos os cur-
sos. “Há que se pensar em 

polí� cas de permanência 
do jovem negro, e é preci-
so levar as polí� cas afi rma-
� vas também aos concur-
sos docentes”, propôs.

Cultura e resistência
A ofi cina de turbante, 
orientada pelo bailarino 

NOEMI (SINTUFRJ), Wescrey, Rosana e Ygor no debate na UFRJ 

afro e turbanista Alexandre 
Fercar, morador do Com-
plexo da Maré, fez sucesso. 
Ele ensinou as diversas for-
mas de amarração dos co-
loridos tecidos em torno da 
cabeça, enquanto explicava 
que, por terem conotação 
religiosa, uma das funções 

dos turbantes é proteger o 
Ori (cabeça em Iorubá) dos 
maus pensamentos e da 
nega� vidade. Na visão do 
ar� sta, o turbante con� nua 
como símbolo de resistên-
cia, mesmo com a apropria-
ção cultural e a populariza-
ção entre brancos.



EDIÇÃO No 1320 – 25 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj ESPORTES

Num dos jogos mais 
disputados da Copa 
Sintufrj, a equipe da 

Vila Residencial derrotou 
o time do CCS por 1 a 0 na 
categoria sub-45, na tarde 
de sexta-feira, 22 de no-
vembro.

Num jogo equilibradís-
simo no campo da Prefei-
tura Universitária, Vila e 
CCS disputaram palmo a 
palmo os espaços na de-
fesa, no ataque e na linha 
intermediária.

O único gol do jogo foi 
marcado na segunda etapa 
por Cláudio Márcio, numa 
cochilada da defesa do 
CCS. A reação veio em se-

Vila derrota CCS em jogo equilibrado
Foi uma das partidas mais disputadas da Copa Sintufrj, que tem final prevista para dezembro

guida, mas não foi suficien-
te para reverter o placar.

O CCS tentou até o úl-
timo minuto, quando uma 
falta quase na linha da pe-
quena área foi marcada 
pelo juiz a favor da equipe 
do Centro de Ciências da 
Saúde. Mas acabou sendo 
desperdiçada, para deses-
pero de jogadores e torci-
da presente ao estádio da 
Prefeitura.

O encerramento da 
Copa Sintufrj está previsto 
para o início de dezembro. 
Da competição participam 
equipes de duas catego-
rias: sub-45 e acima de 45 
anos. CLÁUDIO MÁRCIO, da Vila Residencial, fuzilou nas redes do CCS, depois de bater o goleirão 

Foto: Renan Silva

O Dia da Consciência 
Negra, celebrado tra-
dicionalmente em 20 

de novembro com manifes-
tações culturais e em defesa 
dos direitos das populações 
negras pelo país, foi mar-
cado por atos de intole-
rância, violência e ódio. É 
o racismo manifestado do 
governo Bolsonaro e seus 
seguidores que mostra sua 
face mais covarde e cruel.

O primeiro se deu na 
Câmara dos Deputados, na 
tarde de 19 de novembro, 
na abertura da exposição 
oficial da Casa, “Resistir no 
Brasil”, que exalta a exis-
tência negra e a resistência 
negra no país. O deputado 
do PSL-SP Coronel Tadeu 
quebrou a placa que con-
tinha ilustração de Carlos 
Latuff que denunciava o 
genocídio da população 
negra.

Em carta ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), ele expôs sua 
interpretação: “Conforme 
se verifica do conteúdo 

O racismo mostra a sua cara

DESENHO DE CARLOS LATUFF. 
Militar bolsonarista e deputado 
do PSL-SP vandalizou exposição 

no Congresso

da imagem, há a absurda 
atribuição da responsabi-
lidade pelo genocídio da 
população negra aos mili-
tares, prestando-se, assim, 
verdadeiro desserviço jun-
to à população que trafe-
ga pelas dependências da 
Câmara, retratando nega-
tivamente o salutar papel 
dos policiais militares para 
a manutenção da ordem 
pública no nosso país”.

O segundo e o terceiro 
ato foram no próprio dia 
20. Durante o dia, o pro-
fessor de jornalismo da 
Unesp Bauru Juarez Xavier 
foi chamado de macaco e 

esfaqueado na rua. É uma 
situação clássica de racis-
mo, diz o professor, que é 
militante do movimento 
negro, que “ainda existe 
na sociedade brasileira e 
se manifesta, muitas vezes, 
de forma violenta”.

Não é o primeiro caso 
de racismo do qual o pro-
fessor é vítima. Quando 
aluno, sofreu preconceito, 
e teve sua primeira experi-
ência com ataques racistas 

como professor em 2015. 
Num dos banheiros da 
Unesp Bauru a frase “Jua-
rez macaco” foi pichada.

Já à noite, um grupo 
de fascistas ligados a um 
movimento ultraconserva-
dor católico – cerca de 20 
pessoas, homens vestindo 
terno e mulheres de véu –

tentou impedir a realização 
de missa africana na Igreja 
Sagrado Coração, na Zona 
Sul do Rio de Janeiro. 

A missa, realizada há 15 
anos, tem cantos afro e to-
que de atabaques para ce-
lebrar o sincretismo de reli-
giões de matrizes africanas 
e católica. A missa acabou 
sendo realizada, mas o gru-
po permaneceu na igreja 
filmando a cerimônia.

INTOLERÂNCIA
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