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A assembleia estatutária on-line desta quinta-feira, 
24, aprovou a prestação de contas do Sintufrj do período 
de novembro de 2017 a dezembro de 2021 por 2/3 dos 
votos dos presentes. Resultado da votação: 65% foram 
favoráveis, 32% contrários e abs� veram-se de votar 3%.

O resultado coroou o trabalho da gestão. A recupera-
ção fi nanceira do Sintufrj salta aos olhos, e pela primei-
ra vez na história toda a documentação está disponível 
mensalmente no Portal da Transparência, demonstran-
do que a contribuição da categoria é tratada com zelo e 
responsabilidade, e que o sindicato está livre do com-
portamento temerário com as fi nanças que vigorava na 
gestão anterior. 

No dia 22 de fevereiro, o Conselho Fiscal se reuniu 
para conferir os balancetes e as respec� vas notas de 
despesas, conforme sempre ocorreu mensalmente. 

A Coordenação de Finanças da en� dade foi elogiada 
pelos integrantes do Conselho Fiscal – instância eleita 
pelos sindicalizados e composta por representantes de 
mais de uma  corrente polí� ca que milita na UFRJ – pela 
transparência na prestação mensal das contas, assim 
como a equipe técnico-contábil pelo trabalho organiza-
do que apresentou.

O 1º turno da votação que irá indicar a direção do Sin-
tufrj para o triênio 2022-2025 será nos dias 18, 19 e 20 de 
abril e o 2º turno, se houver, 10, 11 e 12 de maio. Posse dos 
eleitos será no dia 25 de maio.

A inscrição de chapas é nos dias 8 e 9 de março, das 9h 
às 17h, na sede do Sintufrj, na Cidade Universitária. É obri-
gatória a presença de, no mínimo, 50% de mulheres na Di-
retoria Execu� va.

A atual direção teve seu mandato prorrogado e o pro-
cesso eleitoral adiado por decisão da ampla maioria dos 
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par� cipantes (77%) da assembleia estatutária on-line no 
dia 10 de setembro de 2021 devido à pandemia. 

Uma das defi nições do regimento eleitoral aprovado 
pela categoria é que a votação será presencial, com os 
cuidados necessários contra o vírus da covid. As urnas se-
rão eletrônicas, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE).

Confi ra as regras para a eleição no Regimento Eleito-
ral. Acesse: h� ps://sintufrj.org.br/2022/02/assembleia-
-aprova-o-regimento-eleitoral/ 
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SINTUFRJ PROPÕE NO CONSUNI PLANEJAMENTO CONJUNTO 

8 DE MARÇO É DIA DE LUTA DOS SERVIDORES 

“É muito importante 
que haja discussão ou que 
informes sejam passados, 
além da nota técnica que 
foi divulgada na semana 
passada pelo GT-Covid-19 
da UFRJ, com a avaliação 
dos nossos especialistas so-
bre o retorno presencial de 
todos em abril”, reivindicou 
a representante técnico-ad-
ministrativa e coordenadora 
do Sintufrj, Joana de Ange-
lis, na sessão do Conselho 
Universitário (Consuni), na 
quinta-feira, 24 de fevereiro. 

A conselheira lembrou 
que os técnicos-adminis-
trativos têm posição sobre 
o tema, o qual já foi assun-
to de assembleia e outros 
fóruns da categoria, e em 
diferentes locais de traba-
lho. Por essa razão, ela rei-
vindicou que a Reitoria se 
reunisse com os segmentos 
da universidade para um 
planejamento conjunto des-
se retorno geral presencial, 
mas sem acabar com o sis-

Em campanha sa-
larial unifi cada reivin-
dicando reajuste emer-
gencial de 19,99%, os 
servidores públicos fede-
rais farão mobilização no 

tema híbrido de trabalho. 

Regras para um
planejamento conjunto  

“Não somos contra o re-
torno presencial, mas pre-
cisamos estar atentos às 
condições estruturais da 
UFRJ e de biossegurança. 
Em razão disso, solicitamos 
a construção de um espa-
ço para o planejamento do 
retorno de todos às ativida-
des presenciais, consideran-
do também a manutenção 
do trabalho híbrido, com a 
participação dos técnicos-
-administrativos, docentes, 
estudantes de graduação e 
de pós-graduação. Para que 
a gente possa manter nos-
sa coerência de respeito à 
ciência e à vida, como tem 
sido feito ao longo de toda 
a pandemia”, disse Joana. 

Para isso, segundo a 
representante técnico-ad-
ministrativa no colegiado, 
é necessário que a Reitoria 
informe, objetivamente, as 

adaptações que estão sendo 
feitas nas estruturas da uni-
versidade para o retorno de 
todos com segurança, como 
também os equipamentos 
parados há mais de dois 
anos. E que seja pautada 
para discussão e votação 
no Consuni a proposta de 
Resolução do Trabalho Ex-
terno encaminhada pelo GT 

criado com esse propósito. 

Reitoria acata
reivindicação  

O vice-reitor, Frederico 
da Rocha Leal, concordou 
com a realização de uma 
reunião da Reitoria com to-
dos os segmentos da UFRJ 
para planejar conjunta-
mente o retorno presen-

cial. “Também vamos fazer 
essa discussão no Conselho 
Universitário. Mas esta-
mos sinalizando, e vamos 
sinalizar sempre, que no 
dia 11 de abril voltamos ao 
presencial na integralida-
de. Vamos tratar agora de 
resolver problemas e obs-
táculos que porventura es-
tejam presentes”, disse ele. 

Foto: Renan Silva

Dia Internacional da Mu-
lher – 8 de Março, de acor-
do com o novo calendário de 
lutas aprovado na plenária 
nacional virtual do Fórum 
das Entidades Nacionais 

dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), do 
qual a Fasubra faz parte. 

No Dia Nacional de 
Greve, 16 de março, a ex-
pectativa é de que haja 

adesão de outros movi-
mentos. Já a defl agração 
da greve por tempo in-
determinado pelas cate-
gorias do serviço público 
federal, marcada inicial-

mente para 9 de março, 
foi postergada para 30 de 
março. Mas a confi rma-
ção da data dependerá 
também da dinâmica de 
cada entidade sindical.

Manutenção do trabalho híbrido e discussão e aprovação no Consuni de Resolução 
sobre o trabalho externo também, além de condições dignas e seguras para todos  

DESOLAÇÃO. Hall do CT vazio e silencioso é o próprio retrato da pandemia na UFRJ
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ito de março foi escolhido 
como o Dia Internacional 
da Mulher pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) 
para lembrar a luta das mulhe-
res pela igualdade de direitos há 
mais de 100 anos. Mas a interna-
cionalização desse fato histórico 
só ocorreu em 1960. Em 1975, a 
ONU propôs a comemoração em 
todos os países com o objetivo de 
reconhecer a luta por direitos 
sociais, políticos e econômicos. 
Mas é preciso superar o caráter 
comercial da data.  

O relatório da Oxfam Brasil 
(organização da sociedade ci-
vil brasileira criada em 2014 na 
luta por mais justiça e menos 
desigualdades) intitulado “A au-
tonomia das mulheres na mu-
dança de cenários econômicos”, 
publicado em janeiro de 2020 
pela Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (Cepal), 
expõe a realidade e as perspecti-
vas das mulheres que vivem na 
região. Os dados são anteriores à 
pandemia de covid-19, que, com 
certeza, agravou o cenário.

Segundo o relatório, o número 
de mulheres sem renda própria 
na América Latina e Caribe re-
duziu-se entre 2002 e 2018 – de 
41% para 27,5% –, mas é mais do 
que o dobro do total de homens 
na mesma situação (13,1%). Isso 
mostra que quase 1/3 das mulhe-
res da região ainda depende intei-
ramente de outras pessoas para 
viver, o que as coloca em situação 
extrema de vulnerabilidade.

A situação de pobreza das 
mulheres na região piorou en-
tre 2002 e 2018: passou de 105 
mulheres para cada 100 homens 
para 113 mulheres para cada 100 

homens. Do total de mulheres da 
região, 50,1% executam traba-
lhos ou serviços não qualificados, 
que são passíveis de automação. 

A desigualdade de gênero 
ocorre quando há privilégio de 
um gênero em detrimento de ou-
tro, ou outros. Historicamente, os 
direitos e vontades do homem se 
sobrepuseram aos das mulheres 
e pessoas não binárias. A Oxfam 
aponta que a desigualdade de 
gênero tem consequências gra-
ves nas relações sociais. Refor-
ça a falta de representativida-
de nos espaços e as diferenças 
salariais. É um dos principais 
motivos da banalização de situ-
ações como estupro, violência 
física, psicológica ou patrimo-
nial, que se estabelecem pelo 
silêncio e não são praticadas 
apenas por estranhos.

Segundo a Oxfam, as mulhe-

res ocupam menos de 15% das 
cadeiras das câmaras do Legis-
lativo em 70 países. No Brasil, 
mesmo com as cotas partidárias 
obrigatórias – a lei estabelece 
que cada partido deve ter no mí-
nimo 30% e no máximo 70% de 
candidatos por gênero –, a apli-
cação da proporção fica limitada 
ao voto público, e, com o machis-
mo estrutural, muitas mulheres 
não são eleitas.

“Mais uma forma de reforçar 
a ideia da inferioridade feminina 
e impedir a mudança do contex-
to discriminatório em função do 
gênero”, argumenta a organiza-
ção. Isso em meio a um retroces-
so que ameaça as conquistas das 
mulheres até aqui. A representa-
tividade é essencial para o reco-
nhecimento do verdadeiro papel 
da mulher na sociedade.

A desigualdade de gênero 
reforça uma situação de violên-
cia, que pode ser física, sexual, 

psicológica, social, patrimonial 
ou moral. Muitas vezes, as mu-
lheres não encontram apoio so-
cial ou do Estado para desfazer 
esse ciclo. Por isso a necessi-
dade de manter o tema sempre 
em evidência. 

A situação fica evidente prin-
cipalmente pela inferioridade 
salarial – segundo a Oxfam, 
mesmo sendo a maioria no mer-
cado de trabalho com curso su-
perior, as mulheres recebem sa-
lários menores que homens nos 
mesmos cargos –, mas também 
acontece por meio de assédio se-
xual, moral e pressão por parte 
de colegas de trabalho homens; 
as mulheres ocupam poucos 
cargos de liderança, precisam 
dividir a rotina profissional 
com a rotina doméstica e en-
contram dificuldade para estu-
dos e capacitação. 
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Foto: Divulgação

ara Taua Pires, historiadora 
pernambucana, especialis-
ta em Gestão de Políticas 

Públicas de Gênero e Raça pela 
UnB, coordenadora da área de 
Juventude, Gênero e Raça da 
Oxfam Brasil e com mais de 20 
anos de militância e atuação na 
sociedade civil, o 8 de Março é 
um chamado para a luta em tor-
no dos direitos das mulheres e da 
lógica de equidade e igualdade de 
direitos. “Não é uma data para 
se mandar flores, de comemorar 
a existência da mulher: é dia de 
luta e organização, de reivindicar 
direitos”, diz. 

Mundialmente, de acordo com 
Taua, a questão da desigualdade 
acabou sendo uma pauta que 
mulheres brancas organizadas 
conseguiam discutir, mas com 
dificuldade de olhar para a atu-
ação das mulheres negras que já 
estavam nas ruas, no comércio, 
no trabalho há muito tempo. 

Ela lembra as palavras de 
Sojouner Truth (abolicionista e 
ativista dos direitos das mulhe-
res afro-americana, que nasceu 
escravizada) numa convenção 
em Ohio, Estados Unidos, em 
1851, ao ouvir de pastores que 
mulheres não deveriam ter os 
mesmos direitos que os homens, 
porque seriam frágeis, intelec-

tualmente débeis: “Eu arei e 
plantei, e juntei a colheita nos 
celeiros, e homem algum pode-
ria estar à minha frente. E não 
sou uma mulher?”

“O que é o 8 de março para 
as mulheres das periferias e fa-
velas? Que talvez não tenham 
essa lógica de classe e trabalho 
que a gente tem e que é tão im-
portante, mas estão em outro 
lugar? Um dos desafios do nosso 
tempo é pensar sobre direitos 
olhando para essas especifici-
dades, olhando para mulheres 
nas periferias. É importante 
ter o cuidado de reconhecer e 
legitimar essa outra forma de 
se colocar para a luta e por rei-
vindicação de direitos que têm 
a ver com a vida das mulheres 
negras”, afirma Taua.

Segundo a historiadora, as-
sim como em 2015, ano em que 
as mulheres negras marcharam 
no Brasil, movimento fruto do 
qual surgiram propostas de po-
líticas públicas para toda a Na-
ção, de novo elas vão marchar 
com a luta das mulheres, mas 
também com o cuidado de que 
existem pautas específicas de 
todas as mulheres negras e in-
dígenas. Isso, diz Taua, apesar 
de sofrerem com os piores indi-
cadores (exceto na educação, se-
tor no qual aumentou o acesso 
de mulheres negras devido às 

políticas afirmativas), e de esta-
rem na base da pirâmide social 
sendo maioria da população, à 
frente do trabalho informal, li-
derando famílias, especialmen-
te nas periferias e favelas. 

Há lideranças e ativistas 
pensando no enfrentamento 
dessa desigualdade. Uma força 
política importante na socie-
dade, porque protagonizam si-
tuações como a necessidade de 
sobrevivência e manutenção da 
sociedade. São mulheres que 
muitas vezes são responsáveis 
economicamente e do cuidado, 
na base do comércio e serviço. 

“A riqueza dos dez homens 
mais ricos do mundo dobrou des-
de o início da pandemia. A ren-
da de 99% da humanidade está 

pior em virtude da covid-19. As 
crescentes desigualdades econô-
micas, de gênero e raciais, as-
sim como as desigualdades que 
existem entre os países, estão 
destruindo nosso mundo. Isso 
não acontece por acaso, mas 
sim por escolha. A “violência 
econômica” é cometida quando 
as escolhas de políticas estru-
turais são feitas para as pesso-
as mais ricas e poderosas. Isso 
causa danos diretos a todos nós 
e principalmente às pessoas em 
situação de pobreza, a mulheres 
e meninas e a grupos racializa-
dos”, assinala o relatório.

A América Latina, por exem-
plo, teve uma redução de 9,4% 
nas vagas de emprego para as 
mulheres. Mais de 20 milhões 
de meninas correm o risco de 
nunca mais voltarem à escola.

TAUA Pires
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