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PRESSÃO PODE DERROTAR PEC 32

O governo precisa de 
308 votos na Câmara 
para aprovar a Emenda 
Constitucional da ‘refor-
ma’ administrativa que 
destrói os serviços públi-
cos. Mas mobilização do 
funcionalismo e de outros 
setores da sociedade im-

põe recuo a parlamenta-
res preocupados com a 
reeleição. A pressão tem 
que continuar: Sintufrj 
publica lista de deputa-
dos da bancada federal 
do Rio de Janeiro e  a 
tendência de voto de cada 
um. Páginas 3, 4 e 5

Ebserh contestada 
chega à comissão 
do Consuni

Página 2

GTs discutem normas 
para retorno gradual 
com segurança

Página 2

ILUSTRAÇÃO CEDIDA PELA FRENTE PARLAMENTAR DO SERVIÇO PÚBLICO

Consciência Negra: as lições de Durban   Página 7
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Ainda não há uma 
definição de data 
para o tema 

“Ebserh” ser discutido 
no plenário do Consuni. 
Até a semana passada, 
a presidenta da Comis-
são de Desenvolvimento 
do colegiado, a decana do 
CCMN Cássia Turci, não 
havia indicado o relator 
responsável por analisar 
o documento encaminha-
do pelo grupo de trabalho 
constituído pela Reitoria, 
que recomenda a adesão 
da UFRJ à empresa.

O Jornal do Sin-
tufrj tem publicado 
uma série de repor-
tagens e artigo de 
opinião se manifes-
tando contra o in-
gresso da empresa 
na UFRJ. Nesta se-
gunda, irá circular 
virtualmente uma 
Carta Aberta à co-
munidade universi-
tária. Na quarta-fei-
ra 13, às 11h uma 

Contestada, proposta de adesão à Ebserh chega ao Consuni
live tratará do as-
sunto nas redes do 
sindicato. E mais: 
uma publicação es-
pecial está sendo 
elaborada sobre o 
assunto.

O representante dos 
técnicos-administrativos 
nessa comissão, Roberto 
Gambine, disse que são 
vários os desdobramentos 
possíveis até a questão che-
gar ao plenário do Consuni. 
“O relator indicado apre-
sentará a sua posição para 
o conjunto da comissão, 
cujos integrantes poderão 
se manifestar de várias 
maneiras: optar por um pa-
recer alternativo ou substi-
tuto e, inclusive, cada um 
pode decidir apresentar 
o seu próprio parecer. E a 
Comissão de Legislação e 
Normas também avaliará”. 

DEBATE TEM 
QUE SER AMPLO
“É preciso debater 

mais, porque estão pro-

pondo uma mudança sig-
nificativa e muito radical 
na estrutura da UFRJ, na 
relação de trabalho. Trata-
-se de introduzir outras 
formas externas de gestão 

na universidade, sobre 
seus servidores. Mexe com 
o patrimônio da institui-
ção. Não é uma discussão 
qualquer, por isso tem que 
ser feita com muito cui-
dado, analisando todos os 
aspectos. O Consuni tem 
que cumprir essa agenda e 
estabelecer a realização de 
debates amplos em respei-
to aos técnicos-administra-
tivos, aos docentes, a toda 
a comunidade universitá-
ria”, afirmou Gambine. 

Na avaliação da coor-
denadora-geral do Sintu-
frj Gerly Miceli, “é pre-
cipitado considerar um 
relatório elaborado por 
grupo de trabalho sem a 
participação das entida-
des representativas dos 
segmentos que compõem 
a comunidade universi-
tária para nortear uma 
discussão, nos órgãos co-
legiados, tão cara como 
essa e numa conjuntura 
de um governo Bolsona-
ro, militarizado, que tem 

à frente da Ebserh um 
general”.

“O Consuni deve 
constituir seu próprio 
GT que represente o 
pensamento de toda 
a comunidade da 
UFRJ, para elaborar 
um relatório sobre a 
Ebserh a ser levado 
ao órgão máximo de 
deliberações da uni-
versidade”, propõe a 
dirigente.     

GT DA REITORIA  
O GT que fez o levanta-

mento sobre a situação das 
unidades de saúde da UFRJ 
nos últimos 10 anos e sobre 
os hospitais universitários 
administrados pela Ebserh 
é composto apenas por inte-
grantes do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS). No dia 
28 de setembro, a reitora 
Denise Pires de Carvalho 
encaminhou à Comissão de 
Desenvolvimento do Con-
suni o relatório elaborado 
por esse um grupo.

Reunião do GT Pós-
-Pandemia na tarde de 
sexta decidiu por seguir 
a IN 90 que determina 
o retorno dos servidores 
federais na sexta-feira, 
dia 15, ressalvadas as 
exceções e os cuidados 
para um retorno gradu-
al e seguro. 

Providências para retorno gradual e seguro
As unidades devem 

apresentar um plane-
jamento para o retorno 
de servidores técnicos e 
docentes, de acordo com 
as orientações da biosse-
gurança, e encaminhar 
à reitoria até a próxima 
sexta-feira.

Em relação ao retor-

no de aulas, fica mantido 
a proposta da UFRJ que 
indica aulas práticas em 
novembro e retorno de 
aulas teóricas a partir 
de abril de 2022. De-
cisão da juíza Carmen 
Silvia Lima da 15 Vara 
Federal rejeitou liminar 
solicitada pelo Ministé-

rio Público que queria o 
retorno das aulas em 18 
de outubro.

Nesta sexta a univer-
sidade também divulgou 
o link para o acesso às 
novas diretrizes para 
orientar o retorno das 
aulas práticas, den-
tro do plano de retorno 

gradual e seguro: ht-
tps://coronavirus.
ufrj.br/wp-content/
uploads/2021/10/
Orientacoes_2.0.pdf

Na reunião do Consu-
ni, na próxima quinta-
-feira, a readequação da 
Resolução 07 ao novo ce-
nário será apresentada.

ROBERTO Gambine

GERLY Miceli

Fotos: Renan Silva
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QUEM VOTAR NÃO VOLTA!
Governo e aliados na Câmara, como Arthur Lira, desencadeiam operação para compra
de votos. Mas pressão do funcionalismo cresce e PEC 32 pode ser derrotada

O risco real de não reeleição de
parlamentares com voto favorá-
vel à PEC 32 torna cada vez mais 
complicado para o governo e 
aliados na Câmara o alcance dos 
308 votos necessários para apro-
vação da emenda constitucional. 

A chamada “reforma” ad-
ministrativa reduz a pó a capa-
cidade de o Estado cumprir o 
dever constitucional de pres-
tar serviço público à popula-
ção brasileira, especialmente 
aos setores mais vulneráveis.

Esse cenário de dificulda-
des para os inimigos do povo 
se deve a pressão sem prece-
dentes dos setores organizados 
do funcionalismo.  A orienta-
ção é que essa pressão aumen-
te, com a abordagem dos de-

putados em aeroportos e em 
suas áreas de atuação eleitoral.

Publicamos nas páginas 
4 e 5 desta edição a banca-
da de deputados federais do 
Rio de Janeiro e o caminho 
para pressionar indecisos 
e os que estariam dispos-
tos a votar com a proposta.

Quem conhece os bastido-
res das articulações em Bra-
sília constata o esforço con-
centrado da área econômica 
do governo e do presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), além de lobistas empre-
sariais, que nas últimas horas
têm intensificado as opera-
ções de compra de votos por
meio de emendas parlamen-
tares e distribuição de cargos.

Balcão de negócios
Os valores estariam em R$ 

20 milhões por deputado, num 
custo que chegaria a R$ 6,16 bi-
lhões do dinheiro público para 
tentar garantir os votos neces-
sários a aprovação da reforma. 

“A verba seria liberada 
através de recursos de emen-
das do relator do PLOA/2022 
– Projeto de Lei Orçamentária
para 2022 –, o deputado Hugo
Leal (PSD/RJ). Os possíveis
agraciados seriam deputados
do Centrão e da base do presi-
dente da república.”, informa
Vladimir Nepomuceno, ex-
-diretor do Dieese/DF e Diap
e que acompanha de perto a
movimentação no parlamento.

Segundo Nepomuceno, 

a grande presença de ser-
vidores públicos em suas 
bases eleitorais, principal-
mente municipais e estadu-
ais, pressiona os deputados. 

O fato é que a luta de resis-
tência à aprovação da “reforma” 
administrativa entrou de forma 
intensa na agenda das entida-
des que mobilizam servidores.

Força do funcionalismo
Quem acompanha as 

ações políticas do setor, não 
tem dúvida em afirmar que 
estamos diante da maior cam-
panha do funcionalismo em 
anos. O tamanho da ameaça 
representada pela PEC 32 aca-
bou resultando numa unida-
de de ação tão grande entre 

servidores dos três poderes e 
das três esferas de governo. 

Além dia, num viés não 
corporativo, outros setores da 
sociedade entendendo a di-
mensão do problema para o 
país entraram na briga, como 
estudantes, trabalhadores do 
setor privado e do movimen-
to comunitário, que também 
seriam duramente atingidos 
pela reforma, se aprovada, 
como observa Nepomuceno. 

Essa situação, aliada 
à proximidade cada vez 
maior das eleições de 2022, 
faz com que muitos par-
lamentares pensem duas 
vezes antes de se posicio-
narem em relação à vota-
ção da PEC 32 em plenário.

A Proposta de Emen-
da Constitucional 32 foi 
urdida por interesses do 
mercado interessado em 
privatizar áreas onde o Es-
tado está presente, como 
saúde, educação, proces-
samento de dados, entre 
outros. O relatório favo-
rável à proposta foi apro-
vado na Comissão Espe-
cial. Mas o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, alia-
do de Bolsonaro, não tem 
garantias dos 308 votos 
necessários para aprová-
-la no plenário da Câma-
ra. Portanto, o momento
é de intensificar pressão.

PRESSÃO EMPERRA 
TRAMITAÇÃO

2 DE OUTUBRO, CENTRO DO RIO. Luta contra a "reforma" nas ruas

Foto: Renan Silva 
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#NãoÀReforma
Não é uma Reforma, é o f

Altineu Côrtes 
PL-RJ

Carlos Jordy 
PSL-RJ

Chiquinho Brazão 
AVANTE-RJ

Christino Aureo 
PP-RJ

Hugo Leal 
PSD-RJ

Chris Tonietto  
PSL-RJ

Daniel Silveira 
PSL-RJ

Del. Antônio 
Furtado PSL-RJ

Dr. Luis Antonio 
Teixeira Jr. PP-RJ

Márcio Labre 
PSL-RJ

Gelson Azevedo 
PL-RJ

Gurgel 
PSL-RJ

Gutemberg 
Reis MDB-RJ

Helio Lopes 
PSL-RJ

Sóstenes Cavalcante 
DEM-RJ

Juninho do Pneu 
DEM-RJ

Lourival Gomes 
PSL-RJ

Luiz Antônio 
Corrêa PL-RJ

Luiz Lima 
PSL-RJ

Soraya Santos 
PL-RJ

Paulo Ganime 
NOVO-RJ

Jorge Braz 
REPUBLICANOS-RJ

Professor Joziel  
PSL-RJ

Otoni de Paula 
PSC-RJ

Rodrigo Maia 
SEM PARTIDO

Vinicius Farah 
MDB-RJ

Rosangela Gomes 
REPUBLICANOS-RJ

Major Fabiana 
PSL-RJ

Flordelis 
PSD-RJ

Deputados e Deputadas que votam contra os servidores
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aAdministrativa
fim dos serviços públicos

Clarissa Garotinho 
PROS-RJ

Marcos Soares 
DEM-RJ

Pedro Augusto 
Palareti PSD-RJ

Ricardo da Karol 
PSC-RJ

Otavio Leite 
PSDB-RJ

Daniela do 
Waguinho MDB-RJ

Alessandro Molon 
PSB-RJ

Marcelo Freixo 
PSB-RJ

Felício Laterça 
PSL-RJ

Benedita da Silva 
PT-RJ

Glauber Braga 
PSOL-RJ

Paulo Ramos 
PDT-RJ

Jandira Feghali 
PCdoB-RJ

Aureo Ribeiro 
SOLIDARIEDADE-RJ

Chico D'angelo 
PDT-RJ

David Miranda 
PSOL-RJ

Talíria Petrone 
PSOL-RJ

Deputados e Deputadas que 
votam a favor dos servidores

Deputadas e Deputados indecisos

O Sintufrj preparou este painel reunindo todos os 
parlamentares federais do Estado do Rio de Janeiro.

SE VOTAR, NÃO VOLTA!

Acesse pelo QR Code ao lado o arquivo digital com os 
links das mídias sociais e e-mail de cada deputado, 
pressione, reclame, cobre e diga:

Fo
tos

: In
ter

ne
t
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ESCÁRNIO SEM LIMITES
Bolsonaro veta gratuidade de absorventes para mulheres pobres
Cerca de 30 milhões de pessoas mens-
truam atualmente no Brasil, segundo 
relatório da ONG Girl UP divulga-
do em março deste ano. Porém, mais 
de quatro milhões de jovens não têm 
acesso a itens de higiene básica nas 
escolas brasileiras quando estão no 
período menstrual, apontam rela-
tórios do Fundo de Populações nas 
Nações Unidas e da Unicef  (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância).

O resultado dessa triste realidade é 
que uma em cada quatro dessas meninas 
que menstruam faltam às aulas por não 
ter acesso a esses itens de higiene. No 
entanto, na quinta-feira, 7, o presiden-
te da República, Jair Bolsonaro, vetou 
a distribuição gratuita de absorventes 
para estudantes de baixa renda matricu-
ladas em escolas da rede pública de en-
sino (está no Diário Oficial da União). 

Lei – A distribuição de absorven-
tes fazia parte do Programa de Pro-
teção e Promoção de Saúde Mental 
aprovado pelo Congresso Nacional 
no mês passado e beneficiaria, além de 
jovens, mulheres em situação de rua 

ou em situação de vulnerabilidade so-
cial extrema, assim como presidiárias 
e internadas em unidades para cum-
primento de medidas socioeducativas. 

Ao todo seriam 5,6 milhões de mu-
lheres contempladas. Mas o número de 
pessoas afetadas pelo veto do Bolsona-
ro, no entanto, é maior, uma vez que 
não são apenas mulheres que menstru-

am, mas também homens trans e pes-
soas não binárias. Só em São Paulo, de 
acordo com levantamento da Prefeitu-
ra, cerca de 10% da população de rua 
é composta de pessoas LGBTQIA+.   

Bolsonaro vetou ainda o trecho do 
projeto que incluía absorventes nas 
cestas básicas distribuídas pelo Siste-
ma Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional, argumentando, entre ou-
tras coisas, que a iniciativa – de autoria 
da deputada federal Marília Arraes (PT-
-PE) e aprovada pelo Senado em 14 de
setembro – não previu fonte de custeio
para a distribuição dos itens. Segundo
Bolsonaro, essa medida contraria o in-
teresse público por não haver “compa-
tibilidade com a autonomia das redes e
estabelecimentos de ensino”. Coautora
do projeto, Benedita da Silva (PT-RJ)
lamentou: “Quando falta dinheiro pra
comida, absorvente é artigo de luxo”

Recursos – O projeto de lei esti-
mou um gasto de 84,5 milhões de reais 
por ano, levando em conta oito absor-
ventes ao mês/mulher. As receitas vi-
riam do Programa de Atenção Primária 
à Saúde do SUS e, no caso das presas, 
do Fundo Penitenciário Nacional. 

Bolsonaro alegou que o projeto 
não atende ao princípio de universa-
lidade do sistema de saúde, por esti-
pular beneficiárias específicas, e que 
os itens não constam da lista de me-
dicamentos considerados essenciais. 

Com o jornal El País e a ONG Girl Up

EM FOCO

Pela vida poupando
seres vivos
A tecnóloga Isalira Peroba Rezende é a responsável pela Plataforma de Bio-
luminescência e Fluorescência da unidade de Imageamento de Pequenos 
Animais do Cenábio (Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioima-
gem), localizado no bloco K do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFRJ).

“Nessa plataforma, é possível rastrear moléculas, células, pa-
rasitas etc., bioluminescentes ou fluorescentes em células, ór-
gãos ou no animal vivo através de uma foto, ou seja, por um mé-
todo não invasivo. Essa técnica ajuda no acompanhamento da 
evolução ou regressão de doenças de tratamento in vivo, reduzindo, as-
sim, o número de animais utilizados na pesquisa”, informou Isalira. 

DEPUTADA Marília Andrade (PT-PE). autora do projeto

Foto: Internet
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LIÇÕES DE DURBAN
“Ainda não existe abertura para sermos protagonistas”, diz ativista do movimento negro

A frase é da militante do Movimento 
Negro Unificado (MNU) e da Rede 
de Mulheres Negras da Bahia, Suely 
Santos, em um balanço sobre os 
20 anos da III Conferência Mundial 
contra o Racismo, a Discriminação 
Racial, a Xenofobia e Formas 
Correlatas de Intolerância promovida 
pelas Organizações das Nações 
Unidas (ONU), entre 31 de agosto de 
8 de setembro de 2001, na cidade de 
Durban, África do Sul.
Nessa conferência, foram 
firmados a Declaração e o 
Programa de Ação de Durban, que 
orientariam a ação da comunidade 
internacional para o combate 
ao racismo e à discriminação 
racial. Suely, mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Interdisciplinares sobre 
a Universidade, na UFBA, onde é 
técnica-administrativa há 35 anos, 
avalia que Durban foi um espaço de 
consolidação do enfrentamento ao 
racismo, mas até hoje a questão está 
longe de ser resolvida. Leia a seguir a 
análise feita pela militante.

Ação afirmativa é pouco
“A Conferência de Dur-

ban da ONU foi uma impor-
tante ação da comunidade 
internacional para o combate 
ao racismo. A Declaração, o 
Plano de Ação foram im-
portantes marcos que reve-
laram o compromisso dos 
Estados em prol da igualdade. 

Mas, no Brasil, os movi-
mentos sociais negros já ha-
viam trilhado um caminho efi-
caz de resistência. O MNU em 
1978 consolida a derrocada 
do mito da democracia racial. 
A Marcha Zumbi 300 anos 
em 1995 apresenta ao Estado 
brasileiro uma carta denun-
ciando o racismo e a ausên-
cia de políticas públicas para 

a população negra. Em 2000, 
o Movimento Brasil Outros
500 demarca a reconstrução
da história do país denuncian-
do a farsa do descobrimento
e a invasão colonial europeia.

Então, encaro Durban 
como o espaço de consolida-
ção e visibilidade da resistên-
cia e organização negra brasi-
leira junto à diáspora negra, e 
para o enfrentamento ao racis-
mo junto aos Estados e orga-
nismos nacionais no mundo.

No que tange ao processo 
interno, penso que a adoção 
das ações afirmativas nas uni-
versidades é a principal medida 
que buscou corrigir a exclusão 
histórica que dificultava o aces-
so e a permanência de negros 

e negras nas universidades.  
Essas medidas são ado-

tadas ao tempo em que um 
grupo mais progressista as-
sume o governo brasileir o 
em 2003. Assim, a pauta do 
movimento negro, construída 
historicamente, é encaminha-
da como política de governo. 

O carro-chefe das ações 
afirmativas, o acesso e a cria-
ção de novas universidades, 
não deu conta de garantir 
amplamente a permanência 
de negros e negras nesses es-
paços, não garantiu o amplo 
acesso à informação, ao co-
nhecimento científico para 
além das ciências humanas, 
não nos encaminha para a in-
ternacionalização universitária. 

Ademais, sob o argumen-
to de garantir o nosso aces-
so à universidade, houve um 
agressivo financiamento ao 
ensino privado, o que, a meu 
ver, contribui apenas para o 
ensino meramente técnico, 
inflexível, atado às tendências 
de uma educação de merca-
do, para satisfazer princípios 
da globalização hegemônica.

Resultados pós-Conferência
O pós-Durban no Brasil é 

marcado por um governo que 
conseguiu de certa forma dar 
respostas a algumas questões 
apresentadas pelo movimento 
negro e por estudiosos e pen-
sadores da questão racial. Mas 
a prova de que ainda estamos 
muito aquém de resolver essa 
questão, mesmo entre progres-
sistas, é que ainda não existe 
abertura para sermos pro-
tagonistas de nossa história.

“Ainda não somos homens, 
mulheres cidadãos, somos 
homens e mulheres negros 
apenas. Ação afirmativa é 
pouco, queremos Reparação”.

Suely Santos
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