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BOLSONARO

72 MILHÕES
CONTRA 

*

Abertas as urnas, foi possível saber o tamanho da rejeição a Bolsonaro, 
numa manifestação que teve a liderança de Lula – candidato, é 
bom citar, que recebeu a pauta da Fasubra. Agora, é ir às ruas para 
derrotar o fascismo no segundo turno em 30 de outubro.

Páginas 2 e 3*Soma dos votos dados aos outros candidatos à Presidência.
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Derrotar Bolsonaro, votando Lula no 
segundo turno e mobilizando as ruas

VIRAR VOTOS COM O 
PROGRAMA DA FASUBRA 

COORDENADORES da Fasubra entregaram a plataforma de lutas ao candidato do PT

Foto: Divulgação

Neste dia 2 de ou-
tubro de 2022, 
milhões foram às 

urnas, em uma eleição 
que cumpriu o papel de 
reafi rmar as liberdades 
democráticas, após am-
pla luta de rua e debate 
social contra o golpismo 
dos fascistas instalados 
no Executivo federal.

As candidaturas de 
oposição ao governo Bol-
sonaro somaram apro-
ximadamente 57% dos 
votos. A candidatura de 
Lula obteve 48% dos vo-
tos, liderando o pleito e 
com condições reais de 
vencer as eleições no se-
gundo turno.

Pressionado pela so-
ciedade e pela crise hu-
manitária, em franco 
desespero eleitoral, Bolso-
naro ampliou o chamado 
Auxílio Brasil e reduziu 
impostos sobre combus-
tíveis, todas ações sem 
sustentação fi nanceira 
para os próximos meses 
e sem constar no Projeto 
de Lei Orçamentária de 
2023. Ainda neste campo, 
deu plenos poderes aos 
políticos do Centrão com 
o chamado Orçamento 
Secreto, que tem previ-
são de R$ 18 bilhões em 
2023, ampliando a níveis 
históricos o “toma lá da 
cá” e esquemas de desvio 
em obras de empreitei-
ras. Um dos setores mais 
benefi ciados da política 
orçamentária foi o Capi-

tal Financeiro, que viu o 
sistema da Dívida Públi-
ca ser fortalecido pelo go-
verno, garantindo desvio 
de recursos de áreas so-
ciais para os banqueiros.

Como muito bem des-
creveu a Fasubra em sua 
nota nessa segunda-feira, 
3 de outubro:

“O atual governo des-
mantelou áreas essen-
ciais e estratégicas do 
serviço público como saú-
de, ciência e tecnologia, 
educação, cultura e meio 
ambiente. Os escândalos 
de corrupção no MEC e os 
constantes ataques à edu-
cação, com seguidos cor-
tes orçamentários, trazem 
prejuízos severos ao orça-
mento das universidades 
federais e podem inviabi-
lizar o funcionamento da 
maioria das instituições 
públicas de educação su-
perior nos próximos anos. 
O mais recente foi de 
aproximadamente R$ 1,6 
bilhão. Bolsonaro quer 
destruir por completo a 
educação do país e já de-
monstrou que este não é 
um setor prioritário em 
seu governo.”

Mas o desgaste de 
Bolsonaro ao longo dos 
últimos anos foi grande, 
em especial por conta 
da luta de rua travada 
ao longo de 2021 nas jor-
nadas Povo na Rua Fora 
Bolsonaro, contra os cri-
mes do Governo durante 
a pandemia.

A candidatura de Lula é 
aquela que tem a pauta 
da Fasubra em mãos, sua 
vitória no segundo tur-
no abre a possibilidade 
de melhores condições 
de luta por ganhos sa-
lariais e na carreira da 
categoria dos Trabalha-
dores Técnicos Admi-
nistrativos em Educação, 
mas também de toda a 
classe trabalhadora.

Enquanto isso, o fas-
cista Bolsonaro, Arthur 
Lira e demais aliados 

no Congresso  acenam 
com uma Reforma Ad-
ministrativa já este ano, 
caçando a estabilidade do 
servidor e inviabilizando 
novos concursos públicos.

Por isso, a Diretoria 
Executiva do Sintufrj, 
fazendo jus a sua defe-
sa programática de Fora 
Bolsonaro, Mourão e Gue-
des, convoca a categoria a 
uma ampla campanha de 
convencimento nas bases 
e mobilização de rua, em 
defesa da Democracia e 

da classe trabalhadora.
Vamos defender: a 

revogação das reformas 
antipovo do último perí-
odo; reforma tributária 
que taxe os bilionários; 
auditoria do Sistema da 
Dívida Pública; amplo 
investimento social em 
educação e saúde públi-
cas; defesa das cotas so-
ciais e raciais; recompo-
sição do orçamento das 
universidades e defesa 
da Autonomia Univer-
sitária.
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A LUTA É CONTRA O FASCISMO
Dois olhares de especialistas sobre a perigosa conjuntura que ameaça os trabalhadores, as universidades e a sociedade

Fotos: Internet

MANIFESTAÇÃO na década de , na Itália

LEHER. Padre e o golpismo FRANCISCO CARLOS. Alerta

O professor Fran-
cisco Carlos Tei-
xeira (UFRJ/UFF 

e UFRRJ), que acompa-
nha, por dever de ofício 
(é historiador e cientista 
político), desde os anos 
1970 a política brasilei-
ra, confessa nas redes 
sociais a sua perplexi-
dade: “Não esperava 
uma maré de extrema 
direita tão forte e tão 
dura emergindo das ur-
nas nesse 1º turno”.

Em tom de alerta, o 
professor afi rma que “(...) 
não se trata simplesmen-
te de um resultado eleito-
ral: se trata do avanço da 
barbárie sobre a socieda-
de brasileira”. 

Em outro trecho, Tei-
xeira aponta um cami-
nho. “Cabe investir forte-
mente na educação em 
cada momento, em cada 
minuto, em cada discus-
são, em cada debate. Será 
arriscado, será difícil, 
será violento. Mas, mais 
violento serão os anos de 
fascismo que se abaterão 
sobre nós”, sustenta. 

Do contrário, adverte 
o professor, “a fl oresta, o 
serrado, o pantanal se-
rão destruídos. Os povos 
indígenas odiados por 
Bolsonaro serão abando-
nados a sua própria sorte 
e, em seguida, declarados 
extintos”.

Francisco Carlos Tei-
xeira no áudio que distri-
buiu logo após o 2 de ou-
tubro invoca a pandemia 
como prova “de como eles 

(Bolsonaro e companhia) 
tratam o povo brasileiro”. 

“Isso seguirá. A cultura 
brasileira será transfor-
mada numa sequência 
de programas de auditó-
rio cruéis e terrivelmente 
conservadores. E, enfi m, 
se abaterá sobre nos mes-

Ex-reitor da UFRJ, o pro-
fessor Roberto Leher 
também foi às redes so-
ciais emitir opinião logo 
depois do debate da TV 
Globo, no dia 29. Sob o 
título “O dito padre e o 
movimento da extrema 
direita golpista”, Leher 
fez algumas considera-
ções, das quais reprodu-
zimos algumas:

“1. O dito padre 
#Kelman é a ponta do 
iceberg do braço bol-
sonarista-extremista e 
disposto ao Capitólio no 
Brasil. Não deveria ser 
visto como folclore. A 
questão de fundo, a meu 
ver, não é somente seu 
pertencimento à Frente 
Integralista Brasileira. 

2. Desde que frações 
bolsonaristas passaram 
a trabalhar para de-
fl agrar uma crise que 
pudesse comprome-

Fantasia de padre
ter o processo eleitoral, 
abrindo vias imprevisí-
veis, Roberto Je� erson 
foi elevado ao lugar de 
organizador dessa opção. 
Kelman é Roberto Je� er-
son. E Roberto Je� erson 
é Bolsonaro. Embora sem 
o talento e visibilidade 
de Steve Bannon, pode 
articular milícias, clubes 
de armas e outras frações 
para engendrar a crise da 
via eleitoral.

3. Desde 2021 o PTB 
vem agregando tais forças 
da extrema direita. 

4. Ao se fantasiar de 
padre, o agente de Ro-
berto Je� erson objetivou 
criar a imagem de que, 
fora Bolsonaro, os outros 
são capazes de agredir 
até mesmo um “padre” 
e o próprio cristianismo, 
buscando justifi car a le-
gitimidade das ações da 
extrema direita fascista. 

mos nas universidades, 
que serão transformadas 
em escolas ideológicas do 
fascismo. É o momento de 
pegar na mão com força, 
sem medo e com muita 
esperança. A luta é contra 
o fascismo que avança so-
bre nós”, fi naliza. 
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Enfermeiros: nova 
manifestação pelo piso Podcast “Fala Categoria”

REUNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Na segunda-feira, 17 de 
outubro, a Coordena-
ção de Aposentados(as),  
Pensionistas e Aposen-
tandos(as) do Sintu-

frj realiza sua reunião 
mensal de trabalho 
e confraternização, às 
10h30, na sede da enti-
dade, no Fundão. Não 

falte, companheira e 
companheiro! 

Pauta: Eleições pre-
sidenciais 2022; Resolu-
ção do encontro ante-

rior sobre patrimônio 
cultural; Planejamento 
de futuros encontros 
sociais; Esclarecimentos 
sobre o reajuste do pla-

no de saúde/Sintufrj; 
e Visita ao Laboratório 
de Informática – LIpE, 
no Centro de Tecnolo-
gia (CT).

Os profi ssionais de 
enfermagem pro-
moveram mais 

uma manifestação nacio-
nal nessa segunda-feira, 3 
de outubro, para exigir o 
pagamento do piso sala-
rial da categoria. No Rio 
de Janeiro, pela manhã, 
houve ato unifi cado de 
toda a enfermagem do 
Estado, com interdição 
de parte da Avenida Pre-
sidente Vargas, em frente 
ao Rio Imagem, e tam-
bém da área da Praça da 
República, na altura do 
Hospital Souza Aguiar.

Por vota das 11h, os 
trabalhadores chegaram 
a sofrer repressão por 
parte da polícia militar, 
mas a direção do Sindica-
to dos Enfermeiros do Rio 
de Janeiro (SindEnfRJ) – 
que, em conjunto com o 
Sindicato dos Auxiliares 
e Técnicos de Enferma-
gem no Estado do Rio de 
Janeiro (Satem-RJ), orga-
nizou o ato – conseguiu 
apaziguar a situação e 

É o novo podcast do Sintufrj. São programas com 
conteúdos variados voltados para a categoria e 
que serão veiculados nos canais de comunicação 
do sindicato e nas tvs internas da entidade.

“O podcast é mais um canal de comunicação 
que a gente pensou para dialogar com a catego-
ria. O jornal é uma ferramenta excelente já de 
há muito tempo, e, pensando em modernizar 
nossa comunicação, achamos producente esta 
nova maneira de dialogar com nossa categoria”, 
explica o coordenador Vander de Araújo. 

“Muita gente produz inúmeras coisas, dentro 
da área de cultura, da ciência, da educação. Ten-
do esse registro em audiovisual, enriquecemos 
a nossa página de comunicação, que valoriza o 
fazer dessas pessoas”, continua o dirigente.

Dois programas já foram gravados, com a 
participação de Aluizio Nascimento, um dos ide-
alizadores do programa. O primeiro é com Or-
landinho da Conceição, do CCS, e Toninho Boca 
de Cantor, do HU, falando sobre cultura. O seu 
fazer dentro e fora da universidade. Os dois são 
compositores do Império Serrano e coincidente-
mente estão agora defendendo samba na esco-
la.  O outro podcast é sobre convênios, para que 
as pessoas consigam entender os mecanismos, 
quais são os convênios e como são formados.

O Sintufrj criou e-mail para quem se interes-
sar em participar se cadastrar. É falacategoria@
sintufrj.org.br.

O próximo podcast será sobre o Departamen-
to Jurídico. As ações judiciais e sobre os direitos 
existentes e quais deles o sindicalizado pode 
usufruir.

negociou a continuidade 
do protesto. 

Enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enferma-
gem continuaram o pro-
testo, que seguiu em di-
reção ao Hospital Souza 
Aguiar, onde realizaram 
assembleia. Eles exigem 
também a criação de 
um plano de cargos, car-
reiras e salários na saúde 
municipal. 

“Estamos desde as 
7h nessa luta pelo piso 
salarial, exigindo a sus-
pensão da liminar do 

ministro Roberto Barro-
so que adiou a implan-
tação do piso, para pres-
sionar pela aprovação 
das fontes de custeio no 
Congresso e estabelecer 
um plano de cargos, car-
reiras e salários do mu-
nicípio. Então, o prefeito 
Eduardo Paes, Roberto 
Barroso e Rodrigo Pache-
co, presidente do Senado, 
têm de contribuir para 
que a enfermagem bra-
sileira seja valorizada”, 
declarou a presidente do 
SindEnfRJ, Líbia Bellusci.

MANIFESTAÇÃO há duas semanas, no hospital Badim

Foto: Elisângela Leite
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Um incêndio atin-
giu um dos labo-
ratórios do sexto 

andar do bloco A do Cen-
tro de Tecnologia (CT), 
no Instituto de Química, 
no início da madrugada 
dessa segunda-feira, dia 
3. Mas ficou restrito à 
sala onde começou, con-
forme disseram os co-
ordenadores do local, e 
extinguiu-se sozinho. Os 
danos só foram constata-
dos pela manhã.

Não houve vítimas e 
nem afetou as salas vi-
zinhas (uma delas, de 
aula). Ao chegarem, usu-
ários constataram sinais 
de fuligem do lado de 
fora da sala ainda tran-
cada (ela é vedada), e, 
quando abriram, se de-
pararam com o cenário 
de escuridão e fuligem, 

INCÊNDIO NO LABORATÓRIO
Apesar de não ter ganho proporção, mais um incêndio em laboratório 
evidencia reflexos do sucateamento das universidades públicas

que encobriu móveis e 
equipamentos. 

Os bombeiros estive-
ram em seguida no local. 
Embora não houvesse 
mais sinal de incêndio, o 
laboratório permaneceu 

fechado. A Defesa Civil 
era aguardada para ava-
liar a segurança estrutu-
ral. A origem ainda está 
sendo apurada. 

Um outro inciden-
te ajudou a aumentar 

a apreensão: o CT ficou 
sem luz por mais de uma 
hora por causa de proble-
mas em subestações (que 
nada teve a ver com o in-
cêndio). Pessoas ficaram 
presas por alguns minu-

tos no elevador do bloco 
A, sendo socorridas pe-
los bombeiros que já se 
encontravam no local.

CÂMERA FILMOU
Na sala A622, de 75 me-
tros quadrados, funciona 
a Central Analítica de 
Graduação, um labora-
tório de investigação de 
estruturas químicas e na-
notecnologia. Serve a di-
versos centros da UFRJ e 
instituições externas.

Embora a câmera inter-
na tenha partes derretidas, 
o cartão de memória foi 
salvo: as últimas imagens 
registram o início do in-
cêndio à meia-noite, com 
clarões intermitentes, fu-
maça pelo teto e respingos 
incandescentes saindo da 
direção onde fica o apare-
lho de ar condicionado. 

Danos ainda serão inventariados

Pierre Esteves, Le-
andro Soter e 
Simon Garden, 

professores do Depar-
tamento de Química 
Orgânica, são coorde-
nadores do laboratório. 
Embora não saibam 
ao certo o que causou 
o incêndio, disseram 
que o aparelho de ar 
condicionado é antigo, 
mas que foi feita ma-
nutenção. Eles espe-
ram a sala ser liberada 

para, limpando a fuligem, 
ver o que pode ser salvo e 
que aparentemente nada 
pegou fogo.

Pierre explica que o 
laboratório tem equi-
pamentos raros e caros, 
alguns até ainda sem 
uso, avaliados em tor-
no de R$ 2,5 milhões. 
Ele relaciona fatos os 
quais chama de alguns 
pequenos milagres, 
como o fogo ter-se ex-
tinguido sozinho, nin-

guém ter-se ferido e de 
o fogo não ter atingido 
o cilindro de CO

2
, que, 

apesar de vazio, pode-
ria ter explodido.

Os professores co-
mentam que, mesmo 
com precauções com se-
gurança e manutenção, 
um fato como esse po-
deria ter consequências 
piores e relacionam, en-
tras as razões possíveis, 
a infraestrutura antiga 
num prédio de 60 anos e 

um laboratório que “fun-
ciona como uma ONG”, 
porque vive de doações, 
entre outras consequên-
cias do sucateamento das 
instituições públicas.

Apontam, ainda, não 
ser razoável um labora-

tório de experiências 
no sexto andar do 
prédio ficar ao lado 
de salas de aula. “O 
laboratório não está 
mal cuidado, mas pre-
cisamos de uma casa 
nova”, reivindicam.

INTERDITADO. Porta do laboratório da Central Analítica de Graduação, no sexto andar do CT

PIERRE, LEANDRO E SIMON, coordenadores do laboratório

Fotos: Elisângela Leite 

UFRJ
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SUICÍDIOS AUMENTAM NO BRASIL
Em ocorrências, o Brasil está na contramão do mundo, no qual as taxas diminuíram. 
Outra preocupação: casos alcançam muitos jovens

Fotos: Elisângela Leite

MESA DA RODA DE CONVERSA na faculdade de Letras discutiu o tema

VERA VALENTE. Com a 
covid, adoecimento 
mental dobrou na UFRJ

No Brasil são re-
gistrados cerca 
de 14 mil casos 

de suicídio por ano, e 
em média, 38 pessoas 
cometem suicídio por 
dia. No país,  o suicí-
dio é considerado um 
problema de saúde 
pública, e sua ocorrên-
cia tem aumentado 
muito entre os jovens. 
Enquanto as taxas 
globais diminuíram, 
no Brasil elas aumen-
taram no período de 
2011 a 2020.  

Na UFRJ, o proble-
ma se ref lete na comu-
nidade universitária, 
tal qual na sociedade. 
E foi agravado com o 
isolamento forçado 
pela pandemia de co-
vid-19. Não foi por aca-
so que a instituição e 
suas unidades vêm re-
alizando eventos sobre 
saúde mental, como 
ocorreu em setembro, 
mês da campanha de 
prevenção ao suicídio 
chamada de Setembro 
Amarelo. 

O Hospital Uni-
versitário Clementino 
Fraga Filho, o Centro 
de Tecnologia (CT) e o 
Centro de Letras e Ar-
tes (CLA) foram algu-
mas das unidades que 
promoveram debates.

Há uma semana, a 
Coordenação de Ex-
tensão do CLA reali-

zou, na Faculdade de 
Letras, roda de con-
versa para divulgar 
as ações de saúde 
mental que os profis-
sionais oferecem em 
suas áreas, como na 
Superintendência Ge-
ral de Atenção à Saú-
de do Trabalhador 
(Superast), da PR-4, na 
Divisão de Saúde do 
Estudante (Disae), da 
PR-7, e no Instituto de 
Psiquiatria (Ipub). 

Na roda de conversa 
“Como vai a sua saúde 
mental?”, ficou claro 
que lidar com a saúde 
mental e o sofrimen-
to psíquico de alunos, 
técnicos-administrati-

vos, professores e ter-
ceirizados – princi-
palmente provocados 
pelo isolamento com a 
pandemia de covid-19 
e agora pelas dificul-
dades de adaptação 
ao retorno presencial 
– requer estruturas 
e mecanismos volta-
dos para a prevenção 
e promoção da saúde 
mental, como locais 
específicos de acolhi-
mento e orientação. 

Mas sempre com 
esclarecimentos sobre 
a importância de se 
procurar apoio e tera-
pias para tratamento 
no Sistema Único de 
Saúde (SUS), como nos 

Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps).

“Ainda há muito 
preconceito com re-
lação à saúde mental 
como a terapia”, obser-
vou a decana do Cen-
tro de Letras e Artes, 
Cristina Tranjan. 

Segundo a técnica-
-administrativa Vera 
Valente, com a covid o 
adoecimento mental 
das pessoas mais do 
que dobrou. Ela, que 
é chefe de Pessoal do 
CLA, diz que é preci-
so dar mais apoio ao 
funcionário no seu 
próprio local de traba-
lho. “Acho que temos 
de ter políticas para 

isso na unidade. Dar 
oportunidade de ou-
vir e acolher as pes-
soas. Elas querem ser 
ouvidas”, avaliou.

A roda de conversa 
“Como vai a sua saú-
de mental” teve como 
palestrantes Silvia Jar-
dim, psiquiatra, supe-
rintendente da Supe-
rast; Nathalia Kimuraq, 
psicóloga da Disae; Ri-
ta Louzada, professora 
aposentada da Ufes, co-
laboradora no Ipub; e 
Elisa Welang, psicóloga 
clínica do Acordo de Co-
operação Técnico-Cien-
tífi co entre Divisão de 
Saúde do Trabalhador e 
Instituto de Psiquiatria.
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As vítimas de assé-
dio moral no tra-
balho necessitam 

de aconselhamento, gru-
po de apoio, estratégias 
de reabilitação e retorno 
ao trabalho, e ações ad-
ministrativas proativas, 
como a criação de co-
missões para mediação 
e investigação do assédio 
acompanhadas da possi-
bilidade de punição. 

Estes foram alguns dos 
elementos apresentados 
pela psicóloga e pesqui-
sadora Luciene Lacerda 
na palestra “Violência e 
Assédio Moral no Traba-
lho”, realizada dia 28 de 
setembro, no auditório 
Halley Pacheco, no Hospi-
tal Universitário Clemen-
tino Fraga Filho.

O evento foi organiza-
do pelo Serviço de Trei-
namento e Desenvolvi-
mento (STD) da Divisão 
de Recursos Humanos do 
HUCFF, com apoio do Sin-
tufrj. “É preciso conhecer 
para combater”, ensina a 
assistente social Sandra 
Batista, chefe do STD. 

Como realiza aten-
dimento pela Seção de 
Acompanhamento (Seac, 
do STD), Sandra vê che-
gar ao setor várias quei-
xas de conflitos que 
podem ou não se confi-
gurar como assédio. Daí, 
portanto, a iniciativa de 
difundir conhecimento 
e apontar os caminhos 
institucionais possíveis.

ASSÉDIO INFLUI
NA SAÚDE
Participaram da mesa 

Assédio moral: conhecer para combater

de abertura a coorde-
nadora-geral do Sintufrj 
Laura Gomes, o diretor 
do HU, Marcos Freire, a 
substituta do pró-reitor 
de Pessoal, Karla Simas, a 
superintendente-geral de 
Dimensionamento e Pro-
vimento, Rejane Barros, 
o diretor da Divisão de 
Recursos Humanos, Mo-
acir Moura, e a ouvidora 
da UFRJ, Luzia Araújo.

Laura destacou a re-
levância do evento. Lem-
brou que o Sesat (Serviço 
de Saúde do Trabalhador, 
do HU) existe também 
para dirimir dúvidas em 
relação ao assédio moral 
e, caso necessário, enca-
minhá-lo ao STD. 

“Qualquer tipo de as-
sédio interfere na saúde 
e no trabalho. Se o traba-
lhador estiver bem, a ins-
tituição vai ficar bem”, 
disse ela, lembrando que 

o sindicato atende de se-
gunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, junto com a 
Coordenação de Políti-
cas sociais e o Departa-

mento Jurídico.
Estavam presentes à 

palestra as coordenado-
ras do Sintufrj Anai Alves, 
de Políticas Sociais, Ana 

Célia, de Aposentados e 
Pensionistas, e Marly Ro-
drigues, de Comunicação, 
e o assessor da direção 
Francisco de Assis.

Palestra no HUCFF com apoio do Sintufrj propõe caminhos para combater mal que provoca impacto nas relações de trabalho

O assédio moral é como diz o ditado: “água 
mole em pedra dura tanto bate até que 
destrói o trabalhador. Mesmo que a pes-
soa resista e responda, acaba por sofrer 
com esta forma de violência”, exemplifica 
Luciene Lacerda. Doutoranda em Educação 
e mestre em Saúde Coletiva, foi coordena-
dora da Comissão de Direitos Humanos de 
Combate às Violências na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ela apresentou dados da pesquisa 
que desenvolveu no Iesc, entre 2007 e 
2010, em oito unidades hospitalares, a 
qual mostrou que 8%  dos trabalhadores 
disseram sofrer assédio. E o dado pode 
estar subestimado, porque, mesmo com 
anonimato, muitos tiveram receio de fa-
lar a respeito. Grande parte das pessoas 

Tanto bate até que... não sabia o que era assédio moral e muito 
menos o que fazer com os casos.

“É importante saber qual é fluxo institu-
cional, e a instituição também precisa saber 
o que fazer com a denúncia”, pondera Lu-
ciene, explicando que é preciso que haja es-
paço também para denúncia anônima. Ela 
aponta que é importante o acolhimento na 
instituição: “É absolutamente importante 
poder falar, explicitar, dizer o que é, e prin-
cipalmente que as instituições públicas não 
tolerem violência dentro do trabalho”.

CAMINHO  
Ouvidoria do HU 
ouvidoria@hucff.ufrj.br 
Atendimento Sócio Funcional do STD 
stddrh@hucff.ufrj.br
Ouvidoria da UFRJ  
ouvidoria@ouvidoria.ufrj.br
Sintufrj - www.sintufrj.org.br

NO CENTRO DO DEBATE, assédio moral causa preocupação. No detalhe, a palestrante Luciene Lacerda

Foto: Elisângela Leite
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SUCESSÃO DE CHACINAS
Política de segurança de Cláudio Castro (governador reeleito) é responsável 
por dezenas de mortes decorrentes de operações policiais, sustenta professor da UFRJ

Em mais uma inter-
venção letal das 
polícias militar e 

civil na gestão de Cláu-
dio Castro, o barraqueiro 
José Henrique da Silva, 
de 53 anos, conhecido 
como “Zé Careca”, en-
trou para a estatística 
das vítimas decorrentes 
destas operações violen-
tas nas comunidades. 
Seu Zé era morador há 
30 anos da Vila do João, 
no Complexo da Maré, 
onde foi realizada a 
operação que produziu 
sete mortos no dia 26 de 
setembro. Para além dos 
números, é mais uma 
vida que é perdida para 
a violência de Estado. 

Sob o governo de 
Cláudio Castro, candi-
dato reeleito pelo PL (o 
mesmo de Bolsonaro), 
em apenas um ano de 
gestão, o Rio de Janeiro 
viveu uma sequência 
de 39 chacinas, com 178 
mortes promovidas pe-
las polícias, segundo o 
Instituto Fogo Cruzado, 
que reúne dados sobre 
a violência armada, em 
conjunto com o Grupo 
de Estudos dos Novos Ile-
galismos, da Universida-
de Federal Fluminense 
(Geni-UFF). 

O levantamento re-
vela, ainda, que o gover-
nador é responsável por 
duas das 10 maiores cha-
cinas em operações poli-
ciais da história do Rio.

“O atual governador, 

que pretende se reeleger, 
foi vice daquele outro 
que reafirmava que era 
preciso atirar na cabe-
cinha. A concepção de 
segurança pública que 
esse governador tem 
não é em nada diferente 
do anterior. Em última 
análise, pelo cargo que 
ocupa, ele é o responsá-
vel por essa sucessão de 
mortes em operações 
policiais descabidas nas 
favelas nos últimos tem-
pos – as maiores que 
já ocorreram no Rio de 
Janeiro em todo o perí-
odo”, afirma o sociólogo 
Michel Misse, professor 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Sociologia e 
Antropologia da UFRJ. 

Misse ataca este tipo 
de política da letalidade 
e que vem sendo perpe-
tuada pelos governos no 
Rio de Janeiro.

“Por mais que nós ex-
pliquemos e afirmemos 
que esse tipo de situação 
não pode mais continu-
ar, que esse tipo de polí-
tica de segurança está in-
teiramente equivocada, 
os governadores se suce-
dem mantendo a mes-
ma política letal. E das 
mais letais que ocorrem 
no mundo, feitas por po-
lícias incompetentes na 
sua capacidade de pre-
venir a criminalidade, e 
que transformou o tráfi-
co varejista de drogas no 
seu principal adversário 
para justificar a sua in-

competência cotidiana. 
É isso que nós temos 
assistido há décadas no 
Rio de Janeiro sem que 
se possa fazer nada. Por-
que ninguém é respon-
sabilizado por isso.”

GENOCÍDIO
O antropólogo Luiz Edu-
ardo Soares, um dos 
maiores especialistas em 
segurança pública do Bra-
sil, classifica as operações 
como verdadeiro geno-
cídio, tendo como alvo a 
população negra e pobre. 
Ele fez uma análise para a 
editora Boitempo tratan-
do dos desafios da segu-
rança pública, no contex-
to das eleições.

“No Rio de Janeiro, 
de 2003 a 2021 tivemos 
19.464 mortes provoca-
das por ações policiais, 
nas quais uma franja 
ínfima chegou à Justiça. 
São execuções extrajudi-
ciais que configuram de 
fato o genocídio”, obser-
va Soares. 

Segundo ele, tal situa-
ção tem raízes históricas 
ligadas à dominação, ao 
racismo estrutural, ao 
patriarcalismo, a cultu-
ras corporativas herda-
das da ditadura e que in-
vocam valores da guerra 
santa. As execuções ex-
trajudiciais e as torturas 
seriam métodos para ga-
rantir a vitória do “bem 
contra o mal”.

“Vivemos sob essa 
ordem do bem defini-

do sob as características 
históricas herdadas de 
cor, raça, classe, territó-
rio. Esse é o grande pa-
trimônio assombroso e 
tenebroso que nós her-
damos. Isso permaneceu 

intocado. Para se ter uma 
ideia, um coronel da PM 
do Rio declarou que ele 
via como tarefa da po-
lícia funcionar como 
inseticida policial!”, re-
lata o especialista.

39 É O NÚMERO 
DE CHACINAS 
NO ATUAL 
GOVERNO

178
NÚMERO DE 

ASSASSINATOS 
EM 1 ANO

Foto: Divulgação

VIOLÊNCIA. Política de extermínio na periferia da cidade
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