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O coordenador do Sintufrj Fá-
bio Marinho tomou posse nessa 
terça-feira, 16 de agosto, como 
titular na Secretaria Executiva 
Estadual da CSP Conlutas Rio 
de Janeiro, em reunião da ins-
tância que empossou toda a nova 
Executiva eleita com mandato 
até agosto de 2024. Fábio desta-
cou o importante papel político 
que vem cumprindo o Sintufrj 
nestes três meses sob nova dire-
ção: “Agora o sindicato está cons-
truindo e participando ativamen-
te de todas as mobilizações para 
derrotar o fascismo. Seguiremos 
em frente organizando e mobili-
zando a nossa categoria tanto nas 
pautas internas como em con-
junto com a classe trabalhadora 
para revogar o legado jurídico-
-econômico do golpe institucio-
nal e revogar as contrarreformas 
dos governos anteriores”.

– Considerando que é dever da direção do SINTUFRJ gerir o patri-
mônio e as fi nanças da En� dade, garan� ndo sua u� lização para 
o cumprimento das deliberações das instâncias do movimento;
– Considerando que é dever da Direção garan� r a fi liação de 
qualquer integrante da categoria, sem dis� nção, segundo pre-
visto no Estatuto;
– Considerando que o Governo criou disposi� vos que interrom-
peram o pagamento da contribuição sindical e estamos com 
mais de 2 mil membros da categoria sem desconto no seu con-
tracheque;

A direção do SINTUFRJ  - Triênio 2022/2025 em reunião do seu 
pleno deliberou por unanimidade:
1- Publicar este edital para permi� r que os servidores regulari-
zem sua contribuição sindical com a En� dade durante o período 
de 23 de agosto a 30 de setembro de 2022;
2- Todos os servidores que tenham se desfi liado da En� dade em 
virtude do não pagamento da contribuição mensal do Sindicato referente aos úl� mos 2 anos e meio (março de 
2020) e que procurarem a En� dade no período assinalado no item 1 deste chamamento, terão anis� ados, EXCLU-
SIVAMENTE, os débitos rela� vos à esta contribuição;
3- No caso dos servidores desfi liados da En� dade em virtude de débitos rela� vos à convênios referente aos úl� -
mos 2 anos e meio (março de 2020), que não seja a contribuição mensal do Sindicato, e que procurarem a En� dade 
no período assinalado no item 1 deste chamamento, poderão parcelar o seu débito em até 36 meses a iniciar em 
setembro de 2022 e fi ndar em setembro de 2025;
4- O parcelamento que trata o item 3 do presente será formalizado por instrumento par� cular e poderá ser reali-
zado mediante depósito bancário iden� fi cado, boleto bancário ou cartão de crédito.
Observação: A Anis� a para os Sindicalizados não contempla os planos de saúde e odontológicos ad-
ministrados pela Allcare, bem como os planos administrados pela Assistência Funeral Sinaf.

Direção do SINTUFRJ
Gestão 2022/2025 

Fabio Marinho 
toma posse em 
cargo na CSP 
Conlutas (RJ)

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO AO SINTUFRJ

Fotos: Renan Silva

Mulheres e a cassação do vereador bolsonarista
"(...) A mobilização das mu-
lheres para a cassação foi mais 
um indicativo da força do mo-
vimento feminista. Ocupamos 
as escadarias da Câmara Muni-
cipal com um potente ato, no 
qual deixamos claro que a po-
pulação do Rio de Janeiro não 
vai tolerar que um estuprador 
ocupe a cadeira de vereador. 
Estivemos também nas galerias 
da casa legislativa para fazer 
pressão política e garantir que 
os vereadores não recuassem de 
seu papel de votar favoráveis à 
cassação. Foi ainda vergonho-
sa, mas não surpreendente, a 
tentativa por parte do atual go-
vernador bolsonarista Claudio 

Castro de ligar para vereadores 
durante a sessão para tentar sal-
var a situação do agora ex-verea-
dor, fato este denunciado publi-
camente pelo PSOL. 
As recentes mudanças na legis-
lação eleitoral permitem que 
Gabriel Monteiro dispute as elei-
ções para deputado federal, mas 
são grandes as chances que não 
consiga assumir o cargo. Será ne-
cessário seguirmos pressionando 
para que ele responda na justiça 
por seus crimes e que não tome 
posse num próximo mandato. 
Não podemos tolerar que um 
homem que cometeu violências 
sexuais contra mulheres e que 
expôs crianças e pessoas em situ-

ação de rua para se promover 
continue nessa aventura polí-
tica. Foi a força das mulheres 
que cassou Gabriel Monteiro e 
é seguindo nessa força de mo-
bilização que vamos derrotar 
o bolsonarismo nas ruas e nas 
urnas." 

Leia a íntegra do texto
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A mobilização popular nos 
atos de rua de 11 de agos-
to, Dia do Estudante, 

bem como as leituras de cartas 
em defesa da democracia am-
pliaram o desgaste do governo 
do fascista Bolsonaro, Mourão, 
Guedes, generais e do Centrão. 
Além disso, deixou clara a dispo-
sição da sociedade brasileira em 
resistir a uma iniciativa golpista.

Na UFRJ, durante o Conselho 
Universitário Extraordinário, a 
comunidade acadêmica também 
expressou para toda a sociedade o 
dramático quadro orçamentário 
com o corte de R$ 25 milhões 
(dados da PR-3) nos recursos de 
custeio deste ano, colocando em 
risco o funcionamento da insti-
tuição a partir de setembro, em 
especial nos contratos de limpe-
za, vigilância e manutenção. 

Enquanto em 2022 cerca de 
R$ 16 bilhões foram destinados ao 
chamado Orçamento Secreto diri-
gido pelos partidos do “Centrão”, 
aliados do governo, a área de Edu-
cação teve corte de R$ 6,7 bilhões. 

Para entender os interesses por 
trás de um golpe, basta apurar a 
corrupção envolvida nos últi-
mos anos. Exemplo: as emendas 
do Centrão para a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf ) saltaram de R$ 302 
milhões para R$ 2,1 bilhão, não 
por acaso a polícia federal cum-
priu mandado e prendeu em-
presários da empreiteira Cons-
truservice, ligada a políticos do 
campo político do presidente.

No Ministério da Educação, 
barras de ouro eram exigidas por 

MOBILIZAR AGENDA DE RUA EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 
CONTRA O GOLPISMO DOS GENERAIS E CENTRÃO

pastores (mercadores da fé) alia-
dos de Bolsonaro às prefeituras 
para liberação de verbas.

Entre os generais-ministros, 
os altos salários são a marca re-
gistrada. Um exemplo claro 
disso foi o valor de R$ 926 mil 
recebidos em dois meses pelo 
general-ministro Braga Neto.

Grandes empresários ligados a 
Bolsonaro também deixam clara 
sua preferência por uma ruptura 
ditatorial frente à possibilidade de 
perder o espaço de seu represen-
tante político e financeiro. Em re-
portagem recente do portal Metró-
poles, descobriram-se mensagens 
vazadas de grupo de WhatsApp de 
milionários como Luciano Hang 
(Havan), Afrânio Barreira (Gru-
po Coco Bambu), José Isaac Peres 
(Multiplan), José Koury (Barra 
World Shopping), Ivan Wrobel 
(W3 Engenharia) e outros. Nas 
conversas, a defesa aberta de um 
golpe no 7 de Setembro.  

O governo do Centrão e do 
ex-capitão Jair Bolsonaro passou 
três anos e meio tirando dinhei-
ro dos pobres e enchendo os 

bolsos da classe rica. Prova disso 
é que o número de pessoas pas-
sando fome no Brasil já alcança 
33,1 milhões, enquanto apenas 
nove bilionários acumulam uma 
fortuna de 72 bilhões de dólares 
ou 480 bilhões de reais. 

Agora, vendo se aproximar o 
dia das eleições e sabendo que a 
maioria do povo votará contra o 
candidato fascista, o governo de-
cidiu reajustar o valor do auxílio 
emergencial provisoriamente até 
dezembro, com a clara intenção 
de “comprar votos”.

Mas o mesmo governo, que 
sabe fazer conta, sabe que os 
preços dos alimentos dispara-
ram, porém anuncia um valor 
de R$ 600 para o auxílio emer-
gencial, menor do que era há 

um ano. Enquanto isso, reajusta 
a taxa Selic todos os meses para 
permitir pagar fortunas de ju-
ros aos banqueiros. Em 2022, o 
governo dará para o setor finan-
ceiro cerca de R$ 700 bilhões 
e vai destinar ao Auxílio Brasil 
apenas R$ 89,1 bilhões. Já para 
o agronegócio, os reis do gado e 
da soja, o governo entregará R$ 
340 bilhões e somente R$ 62,8 
bilhões para a educação.

O povo precisa comer carne, 
arroz e feijão, e pão. No entanto, 
a carne desapareceu da mesa das 
famílias brasileiras, mas os do-
nos dos dois maiores frigoríficos 
do país, a JBS e a Marfrig, lucra-
ram R$ 8,3 bilhões nos últimos 
três meses exportando carne 
para outros países.

PRIORIDADE DEVE SER 
A OCUPAÇÃO DAS RUAS 
PARA FAZER RECUAR OS 
GOLPISTAS
Conforme apresentado em edi-
ções anteriores do Jornal do 
Sintufrj e corroborado pela 
prática de mobilização de rua, 
nossa gestão sindical defende 
ampla mobilização nas agen-
das de rua nacionais unifica-
das apontadas para o Grito dos 
Excluídos 7 de Setembro, que 
no Rio de Janeiro sairá às 10h 
da Rua Uruguaiana, e o dia 
10 de setembro no dia nacio-
nal Fora Bolsonaro! Grandes 
mobilizações populares nas 
ruas são o único caminho para 
derrotar o fascismo e também 
para garantir a realização e o 
respeito aos resultados do pro-
cesso eleitoral de outubro.

Golpismo de Bolsonaro 
a serviço de manter os 
privilégios e a corrupção 
de seus aliados, frente à 
fome, ao empobrecimento 
da população e à retirada 
de direitos

EDITORIAL

Fotos: Internet

BRAGA NETO. Recebeu quase R$ 1 milhão de salários em dois meses. Arthur 
Lira administra emendas do Centrão: R$ 2,1 bi para empresa sob sua influência
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E AÍ?! COMO ANDAM AS AÇÕES DO PLAN
Após ganhar as 

ações coletivas 
referentes ao 

Plano Bresser (26,06%) 
e aos 28,86%, o Sintu-
frj buscou promover as 
execuções (cumprimen-
to de sentença) de forma 
coletiva, como autoriza a 
jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal.

Mas nos dois casos 
houve discussão sobre 
o cabimento das exe-
cuções coletivas, dentre 
outros entraves proces-
suais. Isso resultou em 
decisões do Judiciário 
determinando que os 
cumprimentos de sen-
tença ocorressem de 
forma individualizada.

Assim é que o escri-
tório Cassel Ruzzarin 
Santos Rodrigues, que 
assessora o Sintufrj e é 
o atual responsável por 
essas demandas, entrou 
com ação relativa a 750 
processos para a execu-
ção dos 26,06% (Plano 
Bresser), beneficiando 
mais de três mil filia-
dos da entidade. 

Quanto aos 28,86%, 
atualmente, o escritó-
rio está procedendo 
os cumprimentos de 
sentença referente ao 
índice: distribuiu 519 
processos até o mo-
mento, contemplando 
3.407 servidores.

O cumprimento de sen-
tença é um novo proces-
so e, como tal, sujeita-se 
a procedimento próprio, 
com oportunidades de 
defesa e recursos tanto 
pela UFRJ quanto pelos 
 tulares das ações. 

Nessa fase, a discus-
são é focada principal-
mente nos cálculos, pois 
se busca a defi nição de 
quanto é devido a cada 

SOBRE SENTENÇAS
benefi ciário. Contudo, em 
muitos casos, a UFRJ não 
se limita a discu  r os cál-
culos e insiste em buscar 
a inviabilidade do título 
para alguns beneficiá-
rios, tornando essa fase 
ainda mais longa em al-
guns processos.

Além disso, como os 
cumprimentos de sen-
tença são distribuídos por 
sorteio entre as dezenas 

de varas trabalhistas (no 
caso do Plano Bresser) ou 
as dezenas de varas fede-
rais (no caso dos 28,86%), 
como algumas são mais rá-
pidas do que outras e não 
há uniformidade de proce-
dimentos entre elas, nem 
todos os cumprimentos 
de sentença tramitam no 
mesmo ritmo. 

Desse modo, os proces-
sos individuais encontram-

O pagamento então pode ocorrer de duas formas:
• por requisição de pequeno valor (RPV), nos casos de valores de até 60 salá-
rios mínimos;
• por precatório, nos casos em que os valores ultrapassem 60 salários mínimos.

– A requisição de pequeno valor (RPV) é paga em até 60 dias após a expedição. 
– O precatório, depende da época em que for expedido: se expedido até 2 de abril, 
o pagamento acontece até 31 de dezembro do ano seguinte. Se após 2 de abril de 
determinado ano, somente no ano subsequente ao próximo.  

AS FORMAS DE PAGAMENTO

-se em fases dis  ntas 
e somente depois de 
encerrados os recur-
sos, cuja duração não 
se pode es  mar porque 
depende da defesa da
UFRJ e dos atos judi-
ciais, é que surge a eta-
pa de pagamento com 
a expedição do RPV 
(requisição de pequeno 
valor) ou do precatório 
em favor do fi liado.   

Quando disponíveis os 
valores, o fi liado é infor-
mado pela assessoria 
jurídica sobre a dis-
ponibilidade e orien-
tado sobre como 
efetuar o saque. É 
importante manter 

PROCEDIMENTOS
seus dados (endereço, 
telefone e e-mail) atua-
lizados no sindicato. 

Por fi m, a en  dade 
ressalta que o escri-
tório Cassel Ruzzarin 
Santos Rodrigues Ad-
vogados envia os e-

-mails sempre do mes-
mo domínio, qual seja, 
servidor.adv.br. E se ne-
cessário, e apenas após 
o envio de e-mail, é que 
realiza o contato através 
do telefone cadastrado 
pelo fi liado nos Portais.  
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NO BRESSER (26,06%) E DOS 28,86%?

Além disso, é importante 
lembrar: o Judiciário 
não pede depósito 
de valores pelos 
interessados para 
autorizar o saque dos 
valores dos RPVs ou 
Precatórios. 

As retenções 
legais (imposto de 
renda, contribuição 
previdenciária) são 
feitas pela instituição 
fi nanceira responsável 
pelo pagamento no 
momento do saque e/ou 
na declaração de ajuste 
anual de IRPF. 

Os honorários devidos 
à assessoria jurídica 
do Sintufrj passam a 
ser devidos somente a 
partir do levantamento 
dos valores pelos 
benefi ciários. 

          ALERTA/
ALERTA/ALERTA

As dúvidas quanto à tramitação processual podem ser enviadas para 
a assessoria jurídica através do e-mail: 2606-sintufrj@servidor.adv.br 
(Plano Bresser) ou 2886sintufrj@servidor.adv.br (28,86%). 

Importante informar: nas ações de execução do SINTUFRJ não existe 
pagamento antecipado para receber. Quando há custas, o sindicalizado 
é chamado à sede para receber o documento na en  dade.

CONTATOS
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Convênios e parcerias do Sintufrj
São mais de 80 opções de serviços com descontos em diferentes áreas disponíveis aos sindicalizados

Além de instru-
mento de luta em 
defesa de direitos 

das trabalhadoras e tra-
balhadores, o Sintufrj é 
também um prestador de 
serviços para os sindicali-
zados e seus dependentes. 

A entidade oferece 
atendimento jurídico em 
várias áreas; cursos de 
capacitação que prepa-
ram para o ingresso no 
mestrado e doutorado; 
oficinas de dança, músi-
ca, pinturas e patchwork; 
Espaço Saúde, com vá-
rias modalidades de ati-
vidades físicas, e Espaço 
Cultural (à disposição 
dos sindicalizados e de-
pendentes para realização 
de eventos festivos).

CONVÊNIOS
Porém, o que poucos sin-
dicalizados sabem é que o 
Sintufrj, por meio de con-
vênios com empresas, põe 
à disposição dos sindicali-
zados e seus dependentes 
diretos mais de 80 opções 
de serviços com descontos, 
tais como planos de saúde, 
farmácias, escolas, facul-
dades, cursos de idiomas, 
pousadas, autoescolas, en-
tre outros. 

Acesse o site do Sintu-
frj (www.sintufrj.org.br) e 
clique na página de Con-
vênios, que fica no menu 
superior, para conferir to-

dos os parceiros da entida-
de. Ou consulte a Coluna 
de Convênios, que será 
publicada a partir desta 
edição do nosso jornal. 
Vamos iniciar apresentan-
do algumas das ofertas de 
educação e lazer/turismo.

LAZER & TURISMO
 SESC – O convênio 

com o Sesc Rio de Janei-
ro e o Sesc Minas Gerais 
atende os sindicalizados 
e dependentes: filhos até 
21 ou 24 anos que este-
jam cursando faculdade e 
esposa(o). Os interessados 
devem pegar, na sede do 
Sintufrj, uma carta de en-

caminhamento. 
Pelo convênio Sesc 

Rio, o sindicalizado 
pode usufruir de todos 
os serviços oferecidos 
nas unidades; já o con-
vênio com o Sesc Minas 
Gerais e outros estados, 
só direito a hospedagem.

O convênio com o 
Sesc Rio inclui todas as 
unidades no estado, até 
o Teatro Sesc Ginásti-
co. Em Minas Gerais, 
o desconto vale para 
as pousadas em Ouro 
Preto, Contagem, Ara-
xá, Poços de Calda e 
Venda Nova. 

No momento, o Sin-

tufrj está em negocia-
ção com o Sesc do Espí-
rito Santo e o da Bahia. 

 P&P Turismo – Pre-
ços diferenciados para 
sindicalizados e depen-
dentes. Site: www.pp-
turismo.com.br. Rua do 
Ouvidor, 60, sala 1109, 
Centro – Rio de Janei-
ro. (21) 3533-0501 / 
(21) 3353-0503 Conta-
to: André.

 Pousada Mar e Ter-
ra – Desconto de 10%. 
Endereço: Rua da Ale-
gria, 13, Tucuns, Praia 
de Tucuns, Búzios – 
Rio de Janeiro. (22) 
2623-0051. 

EDUCAÇÃO 
Centro Educacional Santa 
Mônica – Os descontos são 
para o ensino fundamental 
e médio de algumas unida-
des do Centro Educacio-
nal Santa Mônica (5% no 
turno da manhã e 10% no 
turno da tarde). 

 Liceu de Artes e Ofí-
cios – Desconto de 40% 
a 50% para o ensino mé-
dio e profissionalizante. 

 Academia do Concur-
so – Desconto de 20%.

 Unisuam – 10% na gra-
duação e pós-graduação, 
com o valor da mensali-
dade congelado por todo 
o curso. Site: www.unisu-
am.edu.br. Rua Fonseca, 
240 (Shopping Bangu). 
Av. Paris, 84 (Bonsuces-
so). Av. Cesário de Melo, 
2571, Bl. C G2 (Campo 
Grande). Rua Apiacas, 
320 (Jacarepaguá).

EXIGÊNCIA – Para ter 
direito aos descontos em to-
das as parcerias fechadas pelo 
Sintufrj, o sindicalizado 
deverá apresentar compro-
vante de vínculo (contra-
cheque). Já os dependentes, 
o contracheque do sindica-
lizado e a identidade. 

PROPONHA – Qual-
quer sindicalizado pode 
sugerir novas parcerias ao 
Setor de Convênios da enti-
dade, desde que a proposta 
atenda a um número ex-
pressivo de sindicalizados. 
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Na sexta-feira, 
19, a reitora 
Denise Pires de 

Carvalho foi ao Hospital 
Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) 
explicar pessoalmente aos 
diretores e chefes de divi-
são da unidade os moti-
vos pelos quais defende 
que o sistema piloto de 
controle de frequência 
– criado pela área de tec-
nologia da informação da 
universidade – seja testa-
do por aquela comunida-
de hospitalar. 

A realização dessa 
reunião, por solicitação 
da reitora, foi em conse-
quência da mobilização 
da categoria no HUCFF 
acerca do teste do ponto 
eletrônico, sob a lideran-
ça do Sintufrj, que culmi-
nou com o plebiscito, em 
julho, no qual 90% dos 
servidores que participa-
ram disseram “não” ao 
teste do ponto eletrônico 
proposto pela Reitoria. 

Na opinião da reitora, 
“há muita desinformação 
sobre o tema”. Denise 
repetiu os argumentos 
utilizados pelas represen-
tantes da Pró-Reitoria 
de Pessoal Maria Teresa 
Ramos e Cinthia França 
– que também a acom-
panhavam – na reunião 

Reitora vai ao HUCFF defender teste de sistema de controle digital da frequência 
rejeitado por 97% dos servidores do hospital que participaram de plebiscito

HUCFF

PONTO ELETRÔNICO

do dia 23 de julho com 
os diretores e chefes de 
divisão, por acaso, no 
mesmo auditório Halley 
Pacheco. A reitora deu 
ênfase às implicações ju-
rídicas se não adotar o 
ponto eletrônico na uni-
versidade. 

PLEBISCITO
“Estamos todos traba-
lhando pela universida-
de”, disse na reunião o 
coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Cres-
cente. “Fizemos o plebis-
cito, as pessoas votaram 

contra a realização do 
teste, mas reconhecemos 
que temos que ampliar o 
nosso diálogo. Proponho 
que se faça aqui, como 
� zemos no Consuni no 
dia 11 sobre a situação 
dramática da UFRJ, um 
debate amplo a respeito 
das condições materiais 
do HU, sobre o nosso 
trabalho e a nossa carrei-
ra”, propôs o dirigente. 

Ele lembrou o 11 de 
agosto, dia histórico com 
sessão especial do Conse-
lho Universitário e ato nos 
pilotis do Centro de Tec-

nologia, com a participa-
ção da Reitoria e de todos 
os segmentos da comuni-
dade universitária, contra 
os cortes de verbas para as 
universidades e em defesa 
da democracia, e defendeu 
que se lute contra o Lei do 
Teto de Gastos.

“Esses esclarecimentos 
deveriam ser dados aos 
técnicos-administrativos 
de todas as áreas do HU, 
e melhor que saiam da 
Reitoria essas informa-
ções”, reivindicou a coor-
denadora-geral do Sintu-
frj Laura Gomes.

ESTEBAN Crescente (em pé), e, à mesa, 
Denise Carvalho e o diretor do HU Marco Freire

LAURA Gomes

Fotos: Renan Silva
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A defesa dos direitos de 
pessoas LGBTIA+ e a 
visibilidade de suas lutas 

são uma política a ser construída 
pelos técnicos-administrativos da 
UFRJ. Para isso, na sexta-feira, 
19, foi instalado o GT LGBTIA+ 
do Sintufrj. A iniciativa consta-
va da Carta-Programa da gestão 
sindical 2022-2025 e também 
cumpre a orientação do IV En-
contro LGBTIA+ da Fasubra, 
realizado nos dias 5 e 6 de agos-
to. A primeira reunião do GT 
está agendada para 15 de setem-
bro, às 14h, no Espaço Cultural 
do sindicato.

O GT LGBTIA+ do Sintufrj 
será um espaço de trocas, escla-
recimentos, formação e combate 
ao preconceito e à discriminação 
aos LGBTIA+ na universidade. 
Inicialmente, as reuniões serão 
mensais. O combate à lesbofo-
bia (fobia às mulheres homosse-
xuais, lésbicas e formas de nega-
tividade em relação às mulheres 
lésbicas, como discriminação 
contra o sexo e a sexualidade) já 
está em pauta. A primeira cam-
panha do GT terá como tema o 
29 de Agosto, Dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica no Brasil. 

MANIFESTAÇÕES
“Estamos felizes por conseguir-
mos abrir esse GT, e, apesar de 
estarmos em número reduzido, 
é um dia de celebração. O con-
junto da direção espera que esse 

GT LGBTIA+ Sintufrj lança 
campanha pela visibilidade lésbica 

grupo de trabalho seja um espa-
ço amplo de encontro, discus-
são e acúmulo político ”,  disse 
Marta Batista, coordenadora-
-geral do Sintufrj.

“Desde a formação da chapa, 
a nossa concepção é a de ter um 
espaço contra as opressões. Esse 
GT é importante, e a expecta-
tiva é mobilizar a comunidade 
da UFRJ para debater com os 
trabalhadores(as) essa pauta. 
Uma coisa é o que já existe na 
instituição sobre LGBTIA+, 
mas não lembro de o movimen-
to sindical na universidade ter 
pautado esse debate", destacou 
o coordenador de Políticas So-
ciais Rafael Raposo. 

“Há muita confusão, por 
isso acho que a nossa atuação 
para a formação política das 
pessoas em relação a essa pau-
ta vai crescer, no sentido de 
evitar situações constrange-
doras. O nome social foi uma 
conquista, e a nossa categoria 
conquistou isso muito antes 
de outras, quando foi implan-
tado pela PR-4 e depois pelas 
demais pró-reitorias", afirmou 
Caio Loures. 

“Trabalho com essas popula-
ções que sofrem violências, que 
são reprimidas, mas que são os 
discentes. Precisamos pensar 
uma série de questões aqui na 
UFRJ. Esse GT é importante e 
saúdo a gestão por essa iniciati-
va”, declarou Rita Gomes.

O Dia Nacional da Visibilida-
de Lésbica no Brasil foi criado 
em 1996, durante a realização 
do 1º Seminário Nacional de 
Lésbicas (Senale), organizado 
pelo Coletivo de Lésbicas do 
Rio de Janeiro (Colerj).

O dia 29 de agosto foi es-
colhido para representar a im-
portância do combate à lesbo-
fobia, ou seja, o preconceito 
contra mulheres lésbicas. O 
machismo e outras formas de 
preconceito são os principais 
alvos a serem combatidos 
pelos movimentos que lutam 
pelos direitos LGBTIA+. As lés-
bicas, além de enfrentarem o 
preconceito por sua orienta-
ção sexual, carregam uma dis-
criminação histórica por ser 
mulher (misoginia).

A data é um marco na luta 
das lésbicas pela visibilidade 
de seus direitos e posiciona-
mento na sociedade como 
mulher e gay, enfrentando 
não apenas a homofobia, les-
bofobia, mas também a miso-
ginia (desprezo pelas mulhe-
res e valores femininos).

É bom lembrar que agosto 
inteiro é chamado de “Mês da 
Visibilidade Lésbica”, porque o 
Dia Nacional do Orgulho Lésbico 
é celebrado em 19 de agosto.  

29 DE AGOSTO: 
DIA DE LUTA PELOS 
DIREITOS DAS LÉSBICAS

Foto: Internet

ÚLTIMA PÁGINA
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