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TRÊS CHAPAS 
INSCRITAS NA 
DISPUTA 
Foi defl agrado o processo sucessório no Sintufrj 
com a inscrição de três chapas. A nova direção 
fi cará no comando da en� dade no triênio 2022-
2025, a par� r de 25 de maio, data marcada para a 
posse. O primeiro turno do pleito presencial e com 
urnas eletrônicas está marcado para os dias 18, 19 
e 20 de abril. O segundo turno, se houver, será rea-
lizado nos dias 10, 11 e 12 de maio. Na sexta-feira, 
11 de março, a Comissão Eleitoral homologou as 
chapas concorrentes.

UCRÂNIA: um 
outro olhar 
sobre a guerra

UFRJ: Conselheira cobra 
retorno planejado e 
vice-reitor marca reunião 
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Conselheira cobra e Reitoria marca 
reunião para discutir retorno

A preocupação com a se-
gurança e as condições para 
o retorno presencial, inten-
sificado com a volta das au-
las em abril, está na cabeça 
de trabalhadores, estudan-
tes e gestores, como se viu 
no expediente da sessão do 
Conselho Universitário do 
dia 10. Houve dúvidas, rei-
vindicações e a cobrança, 
feita pela representante 
técnico-administrativa Joa-

na de Angelis, coordenado-
ra do Sintufrj, de um plane-
jamento conjunto. 

O pedido de Joana foi 
aceito pelo vice-reitor Fre-
derico Leão da Rocha. Na-
quele mesmo dia, no fim 
tarde, a Reitoria convocou 
as entidades para reunião 
de planejamento do re-
torno para as 14h desta 
segunda-feira, dia 14.

“Espero que a reunião 

construa procedimentos 
básicos, unificados, para 
toda a universidade, res-
peitando as demandas de 
cada segmento e as condi-
ções estruturais, ambien-
tais e de biossegurança, de 
forma que a gente mante-
nha a coerência de respei-
to à vida, à saúde e um re-
torno bastante tranquilo, 
respeitoso e comprometi-
do, como sempre foi o pro-

cedimento de todos nós, 
técnicos-administrativos e 
demais segmentos da uni-
versidade”, disse Joana.

A conselheira lembrou 
que a Resolução nº 15/21 
ainda está em vigência e 
apontou que, na falta des-
te planejamento, cada uni-
dade está se organizando 
de um jeito. “Queria saber 
da Reitoria quando vamos 
organizar o retorno”, ques-

JOANA 
de Angelis

Na quarta-feira, 9, foi 
lançado o Comando de 
Mobilização e Constru-
ção da Greve do funcio-
nalismo público federal 
de forma virtual. Os ser-
vidores públicos federais 
estão em campanha uni-
ficada pela recomposição 
salarial emergencial de 
19,99%, afinal são cin-

Comando de Mobilização da greve é lançado

co anos de congelamen-
to e uma perda salarial 
que alcança 49,28%. Há 
uma paralisação nacio-
nal marcada para 16 de 
março com atos em todo 
o país e um indicativo de 
Greve Nacional do Fun-
cionalismo Público para 
23 de março.

O dirigente do Sintufrj 

Jessé Mendes de Moura 
é, desde o ano passado   
presença ativa nas mani-
festações de Brasília. Ele 
disse que a mobilização 
unificada do funciona-
lismo é um fato novo no 
movimento e que ela foi 
responsável por ter inter-
ditado, em 2021, a apro-
vação da PEC da  “refor-

Foto: Fasubra

ma” administrativa que 
destrói o serviço público e 
atinge principalmente os 
setores mais vulneráveis 
da população.

“A luta pela reposição 
salarial unifica os servi-
dores e é essencial para 
romper o congelamento 
salarial”, defendeu.

Desde o ano passado 
Jair Bolsonaro vem indi-
cando que pode dar au-
mento só para os policiais 
federais em 2022, sua 
base eleitoral. Diante da 
pressão das demais cate-
gorias do funcionalismo 
público, o governo ainda 
não confirmou esse rea-
juste, e agora, para tentar 
“apaziguar” os servidores, 
acena com o reajuste do 
vale-refeição de todos os 
funcionários públicos.

Os servidores já es-
tão há cinco anos sem 
reajuste. E também 
enfrentam outras me-
didas baixadas pelo 
governo. 

16/3 – Dia nacional 
de paralisação, mobi-
lização e greve – com 
um ato nacional em 
Brasília e atos em todo 
o país. Após esse dia, 
será dado o prazo de 
7 dias para o governo 
negociar com os servi-
dores, e caso o governo 
continue em silêncio:

23/3 – Indicativo 
de início da greve na-
cional do funcionalis-
mo público.

Calendário

MOBILIZAÇÃO. Servidores concentrados em Brasília pressionam o governo em busca de reajuste

tionou, cobrando, também, 
a regulamentação do tra-
balho externo, mais uma 
possibilidade a ser consi-
derada no planejamento 
do retorno. 

O vice-reitor disse que 
solicitou a organização da 
reunião com as entidades 
representativas dos seg-
mentos – Sintufrj, Adufrj 
e DCE – para discussão 
do retorno.
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A Comissão Eleitoral consti-
tuída para conduzir o processo 
eleitoral no Sintufrj se reuniu 
na sexta-feira, 11 de março, para 
analisar as três chapas que se 
apresentaram para a disputa das 
eleições. As chapas 10 "Alterna-
tiva de Combate: Por um Sindi-
cato Classista e Pela Base" e 85 

"Ressignificar" foram homologa-
das preliminarmente. A chapa 20 
"Sintufrj de Luta pra Categoria: 
Reconstrução com Transparência 
e Democracia" foi homologada 
preliminarmente com ressalvas, 
pois contém integrantes que es-
tão inadimplentes com o sindica-
to. O 1º turno do pleito presencial 

Comissão Eleitoral informa
e com urnas eletrônicas está mar-
cado para os dias 18, 19 e 20 de 
abril. O 2º turno, se houver, será 
realizado nos dias 10, 11 e 12 de 
maio. Nas próximas edições, o 
Jornal do Sintufrj irá reservar 
espaço para que as chapas di-
vulgem suas propostas e ideias. 
Confira a ata de homologação.
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JOANA MARIA DE ANGELIS  
GERLY LUCY MICELI  
NEUZA LUZIA PINTO

Coordenação Geral
JOANA MARIA DE ANGELIS  
GERLY LUCY MICELI  
NEUZA LUZIA PINTO
CAF
NILCE DA SILVA CORREA  
SORAYA SILVEIRA RODRIGUES  
MARIA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical
DAMIRES DOS SANTOS FRANCA
JACIARA ROBERTA DA CONCEICAO BARBOSA
VALQUIRIA FELIX GONCALVES
Coordenação de Políticas Sociais
MARCOS GEISON RIBEIRO PADILHA 
MONICA DA SILVA GOMES  
VITOR M DOS S MATOS
Coordenação de Comunicação Sindical
FERNANDA DE AVELLAR E SILVA 
RODRIGO DA SILVA SA FREIRE 
THIAGO DE SA BACELAR
Coordenação de Organização e Política Sindical
JESSE MENDES DE MOURA  
PAULO CESAR DOS SANTOS MARINHO 
DULCINEA BARCELLOS DE SOUZA
Coordenação de Esporte e Lazer
NOEMI DE ANDRADE  
RUY DE AZEVEDO DOS SANTOS  
JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS
Coordenação de Aposentados e Pensionistas
ALDA LUCIA DOS ANJOS SANTOS 
LEILA CASTRO  
VERA LUCIA DA SILVA
Suplentes
DELMA DUTRA MORAES DA CUNHA  
ELIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CARLOS ALEXANDRE BATISTA  
MONICA MENDONCA DELGADO
Conselho Fiscal
IVANIA DE JESUS SEVERO FERREIRA  
HUASCAR DA COSTA FILHO  
CRISTINA CERBELLA GOMES RODRIGUES 
GERUSA RODRIGUES DA SILVA  
THIAGO GONCALVES VARJAO
Suplentes
CLEIDE DE MORAIS LIMA 
SAMYRA RODRIGUES DA CRUZ  
ALEXANDRE PECANHA DA SILVA  
LAURA CRISTINA DA COSTA BASTOS  
ELAINE CRISTINA SALDANHA ROCHA

CHAPA 85
Coordenação Geral
ESTEBAN ROBERTO FERREIRA CRESCENTE 
LAURA GOMES BARRETO  
MARTA DA SILVA BATISTA 
CAF
ADRIANI PINHEIRO FREIRE  
CARMEN LUCIA MENDES COELHO  
VANDER APARECIDO DE ARAUJO 
Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical
CARLOS DA LUZ DAUMAS 
EDMILSON PEREIRA  
HELENA VICENTE ALVES 
Coordenação de Políticas Sociais
ANAi ALVES ESTRELA  
RAFAEL MONTEIRO RAPOSO
VANIA MARIA GODINHO CARLOS LOUVISSE
Coordenação de Comunicação Sindical
ADRIANO CICERO RABELLO  
MARLI RODRIGUES DA SILVA  
NIVALDO HOLMES DE ALMEIDA FILHO
Coordenação de Organização e Política Sindical
ANA BEATRIZ PINHEIRO E SILVA  
FABIO ROBERTO MARINHO DA CRUZ 
LUCIANO DA CUNHA DO NASCIMENTO
Coordenação de Esporte e Lazer
JOAO PEREIRA LUIZ  
WALDIR DIAS DE OLIVEIRA 
JORGE EMANUEL BARRETO
Coordenação de Aposentados e Pensionistas
ANA CHIA DA SILVA  
FATIMA ROSANE DE OLIVEIRA DA ROCHA 
MARIA INES PEREIRA GUIMARAES 
Suplentes
ANA MARIA DE SOUZA MINA OLIVEIRA 
EVERLAINY OLIVEIRA CANGUSSÚ  
SHARON STEFANI RIVERA CALDEIRA  
GERCINO TEOTONIO DA SILVA FILHO 
Conselho Fiscal
SOLANGE MONTEIRO TRISTAO  
LIDIA DE SOUZA DA CRUZ  
ALUIZIO PAULINO NASCIMENTO  
MARIA DO ROSARIO MARTINS MARINS  
RODRIGO GOMES MARTINS ANDRADE 
Suplentes
CAIO CESAR TEIXEIRA LOURES 
MAYSA ALVARO MENDES  
VANDA OLIVEIRA DA SILVA  
MARIA LUIZA ROSA DE LEMOS  
FERNANDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA DA SILVA

CHAPA 20
Coordenação Geral
VALDENISE PINHEIRO RIBEIRO
RAQUEL POLYDORO DE OLIVEIRA
MANUEL AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE
CAF
CLÁUDIA MARIA DE CARVALHO
HELOISA HELENA COSTA
GILDA SOUZA DE ALVARENGA
Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA
ANDERSON DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA 
TAÍS ELAINE DA SILVA
Coordenação de Políticas Sociais
GEIZA DE SOUZA 
JORGE ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO
LEONARDO IRANIO AMARO
Coordenação de Comunicação Sindical
MARIANNA DE MIRANDA LESSA SOUSA
GABRIEL DE MELO SILVA PAULO
ANDREIA CARVALHO DE SOUZA
Coordenação de Organização e Política Sindical
ANA CAROLINA SADE PEREIRA DA SILVA
TATIANA D’ALMEIDA RODRIGUES
JULIO CESAR MONTEIRO
Coordenação de Esporte e Lazer
MARCOS ARANTES GONÇALVES
JOSUÉ BARROS
CARLOS ROBERTO MARQUES SOTERO
Coordenação de Aposentados e Pensionistas
ROSE MARY FERNANDES DA SILVA
MARIA DA GLÓRIA PAGANO
MARIA CRISTINA LOUREIRO GOMES
Suplentes
DOUGLAS CELES FERNANDES
LUIS PAULO MENDES DA SILVA
FELIPE DE MELA SOUSA LESSA
CARLOS JOSÉ DE MIRANDA
Conselho Fiscal
FRANCISCO THOMAZ JUNIOR
DIANA  MORAES
MARIA ESTELA DE SOUZA SILVA
VAGNER AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA
JACILENE DE SOUZA MESQUITA
Suplentes
SARA DA SILVA TEIXEIRA
WALTER MOREIRA
DAVI PINHEIRO DA SILVA
MARY DA CRUZ 
FABIO E. M. HENRIQUES

CHAPA 10

Estas são as nominatas preliminarmente homologadas pela 
Comissão Eleitoral. Qualquer sindicalizada ou sindicalizado tem 
o direito de até segunda-feira, dia 14, até o meio-dia, apresen-
tar um pedido de impugnação de qualquer um dos candidatos. 
Pedidos após o meio-dia não serão aceitos. A Comissão Eleitoral 
vai se reunir às 13h para julgar eventuais pedidos de impugnação.
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Para entender o mais novo 
conflito bélico na Europa, 
o Sintufrj promoveu, na 

quarta-feira, 9 de março, a live 
“Rússia, Otan e a Guerra Fria”. 
Os debatedores foram Rose Mar-
tins, bacharel em Relações Inter-
nacionais, mestra e doutoranda 
em Economia Política Internacio-
nal, e Bruno Rodrigues, professor 
de ensino médio no Ceará, colabo-
rador do portal Esquerda Online.

“Essa visão do conflito mos-
trando apenas a invasão russa 
é muito simplista. O que nós 
temos é uma mudança na retó-
rica do Kremlin a partir de 2003. 
Em 2005, Vladmir Putin (pre-
sidente da Rússia) começou um 
discurso muito forte deixando 
muito claro que, para a Rússia, 
é problemática a expansão da 
Otan (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte). E a Otan 
continuou a expandir suas fron-
teiras. A mídia não fala disso. 
Não apresenta o contexto das 

reivindicações russas do seu en-
torno estratégico de segurança. 
Costumo indagar: o que os ame-
ricanos fariam se a Rússia deci-
disse colocar bases militares no 
México e no Canadá? Dois pon-
tos são principais para enten-
der esse conflito: não começou 
de agora, é uma rivalidade com 
os EUA que se arrasta; e essa 
guerra tem muito a ver com os 
EUA, a Otan e o Ocidente de for-
ma geral”, explica Rose Martins.

Bruno Rodrigues destaca que 
é importante que o movimen-
to sindical debata esse tema e 
como a classe trabalhadora deva 
defender sua visão. “Pode pare-
cer distante da nossa realidade, 
mas essa guerra expressa uma 
crise que está acontecendo na 
Ucrânia e que tem repercussão 
global. Esse debate tem que ga-
nhar mentes contra essa visão 
que demoniza a Rússia contra 
tudo e contra todos para poder 
santificar os generais da Otan 

e o presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelensky, impondo uma 
visão novelesca e dicotômica. 
Nós temos que dizer que somos 
contra a guerra, contra a agres-
são de Putin, defendemos a so-
berania da Ucrânia e uma saída 
negociada. Temos de dizer que 
somos contra esse pacto belicis-
ta contra os povos. A Otan são 
30 países, são potências nuclea-
res. Se esse conflito se estender, 
pode virar uma guerra civil mais 
profunda”, alertou o professor.

Segundo Rose, a construção 
da figura de Zelensky pela mí-
dia é estratégica. “Tenho tratado 
muito no meu twitter da russo-
fobia, que inclusive é analisa-
da por estudiosos ocidentais. É 
conveniente por parte dos EUA, 
e estamos vendo realmente o 
Zelensky posando como herói 
quando na verdade ele está le-
vando o povo dele, por falta de 
uma política pragmática e estra-
tégica, ao sofrimento da guerra. 

E quem escreve sobre russofobia 
trata exatamente dessa histeria 
anti-Rússia. A mídia está crian-
do uma histeria anti-Rússia, e 
por outro lado precisa criar um 
herói, o Zelensky, que de herói 
não tem nada, pelo contrário, ele 
poderia ter evitado tudo isso.”

Início – As origens da guer-
ra na Ucrânia estão ao mesmo 
tempo no retorno do poder rus-
so e no avanço da Otan (aliança 
militar criada no início da Guer-
ra Fria para conter a expansão 
da então União Soviética e que 
permanece até hoje como alian-
ça de Estados) pelo Leste Euro-
peu. Após o afastamento gradual 
de seus antigos “protetorados” 
– as ex-repúblicas socialistas 
que aderiram à União Europeia 
–, a Rússia está tentando recu-
perar o controle. Ela conseguiu 
esse controle depois de uma re-
pressão brutal na Chechênia. 
E, ainda que tenha falhado na 
Geórgia, ela anexou a Crimeia. 

FUGA EM MASSA. Já alcança alguns milhões o número de refugiados da guerra da Ucrânia. A população não quer virar escudo humano do governo de Kiev
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FEMINISMO NO CENTRO DO DEBATE
“Num governo declara-

damente contra as trabalha-
doras, a ciência, a cultura, a 
educação, o protagonismo 
das mulheres é ainda mais 
signifi cativo na defesa de 
direitos, e esta live é para co-
memorar a luta de resistên-
cia que as mulheres travam 
há décadas contra o retroces-
so nas nossas conquistas”, 
destacou a coordenadora do 
Sintufrj, Joana de Angelis, 
na abertura do debate on-li-
ne “O feminismo no centro do 
debate”, na véspera do 8 de 
Março – atividade que tam-
bém serviu para uma convo-
cação em massa da categoria 
para o ato na Candelária. 

As vozes ouvidas foram 
as mais representativas 
da nossa realidade: Dara 
Sant’Anna, bacharel em 
Direito, integrante da Mar-
cha Mundial de Mulheres 
(MMM) e do Movimento 
Negro Unifi cado (MNU), e 
Natália Trindade, pesqui-
sadora, dirigente da Asso-
ciação de Pós-Graduandos 
da UFRJ (APG) e da União 
Brasileira de Mulheres 
(UBM). Duas jovens mi-
litantes negras, nascidas 
e criadas nas periferias 
do Estado do Rio. Veja al-
guns trechos do debate. 

"Ele Não!"     
“As mulheres protagoni-

zaram muitas lutas, como 
a campanha 'Ele Não!'. 
E essa força que elas de-
monstraram enfrentando 
Cunha (Eduardo Cunha, 
ex-presidente da Câmara 
dos Deputados cassado), 
Bolsonaro e seus fi lhos foi 
muito signifi cativa e, inclu-
sive, nos coloca como alvo do 
desmonte dos direitos con-
quistados. Não temos mais 

a Secretaria de Mulheres 
e a Secretaria de Igualda-
de Racial”, aponta Dara. 

A sobrecarga das mulhe-
res na pandemia, segundo 
Dara, só aumentou, pela 
ausência da escola e de cre-
che: “Além da sobrecarga 
de trabalho, o que fazer 
com os fi lhos? Uma série 
de problemas psicológicos 
atingiu essas mulheres, in-
cluindo as pesquisadoras 
sem recursos para dar con-
tinuidade ao seu trabalho. 
A maioria dos desemprega-
dos na pandemia é mulher”.

“Dando o tom”
“Em 2020, no 8 de Mar-

ço, antes do lockdown, a 
gente estava na rua enfren-
tando o Bolsonaro, e agora, 
depois desse processo de 
desarticulação, voltamos 

às ruas também no Dia 
Internacional da Mulher 
com as crianças e a maioria 
da população já vacinadas. 
Isso quer dizer que nós, 
mulheres, estamos dando 
o tom do próximo período. 
Nós temos que continuar 
com a nossa caminhada 
de protagonismo da nos-
sa libertação", diz Dara. 

“A gente precisa 
de uma formação”

“A gente precisa difun-
dir premissas feministas. 
Por que o feminismo precisa 
estar no centro do debate? 
Hoje em dia a gente fala que 
é o movimento de mulhe-
res que vai às ruas, mas ser 
mulher apenas, ter a iden-
tidade, não basta. A gente 
precisa de uma formação 
feminista”, propõe Natália. 

PROTESTO. Mulheres ocupam a Cinelândia

NAS RUAS. O Centro do Rio foi cenário de vigorosa 
manifestação no  de Março e o Sintufrj respondeu "presente"

Foto: Divulgação
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