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Reunião do GT Antirracista Sintufrj
Quarta-feira, 15 de fevereiro, às 14h.
Pauta: Calendário e plano de atividades semestral do 
GT e Encontro Nacional de Negras e Negros da Fasubra.

Como o governo transferiu a apresentação de sua nova proposta 
às reivindicações dos servidores e a Plenária da Fasubra tratará do 
assunto nos próximos dias 10 e 11, a direção do Sintufrj decidiu adiar 
a assembleia para terça-feira, 14. 

MULHERES NAS RUAS 
PELA DEMOCRACIA

SERVIDORES  PRESSIONAM 
POR MELHOR PROPOSTA

“Mulheres nas ruas em defesa da democracia” será a marca 
da marcha dos mulheres no Centro do Rio de Janeiro na 
quarta-feira, 8 de março, celebração do Dia Internacional 
das Mulheres, com concentração prevista para 16h na 
Candelária e, de lá, rumo à Cinelândia. Sintufrj está 
convocando para o ato. 

Página 8

#8M no Centro do Rio
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O drama na Educação Infantil no Fundão
Os trabalhadores da 

Educação Infan-
til do Colégio de 

Aplicação (CAp) na Cida-
de Universitária, Fundão 
(antes conhecido como 
Escola de Educação Infan-
til), em reunião no dia 2, 
decidiram produzir uma 
pauta de reivindicações 
e um manifesto à comu-
nidade sobre a mudan-
ça que lhes foi imposta 
repentinamente com a 
transferência da escola 
do bloco D do Instituto 
de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira 
(IPPMG), onde funciona 
há mais de quatro déca-
das, para duas salas im-
provisadas da sede do 
CAp na Lagoa.

Um laudo do Escritó-
rio Técnico Universitário 
(ETU) apontou que o lu-
gar foi afetado pelas chu-
vas das últimas semanas 
e por isso foi interditado 
(apenas o bloco onde 
funciona a escola, não 
os demais setores do 
IPPMG). Os trabalhado-
res comentam que o te-

lhado, já deteriorado, não 
conteve a infiltração nas 
salas, e ainda por cima 
apareceram buracos no 
pátio central coberto. 

Técnicos-administra-
tivos, docentes e quatro 
turmas, com 15 crianças 
cada, entre 2 e 5 anos, 
foram deslocados para 
salas da unidade do CAp 
na Lagoa. O local fica dis-
tante, cerca de 18 km do 
Fundão. Todos tiveram 

sua rotina alterada ines-
peradamente, enfrentan-
do mais trânsito e longos 
trajetos. Um deles, com a 
mudança, passou a sair 
às 4h30 de casa.

REFORMA DO PRÉDIO
“A gente quer a reforma 
de nossa sede”, reivindi-
cam, porque organiza-
ram a vida nesse local. 
Existem trabalhadores 
que estão lá há mais de 

10 anos. Alguns há mais 
de 40 anos. 

Isso fora o drama de 
19 trabalhadores tercei-
rizados – de vigilância, 
limpeza, animadores, co-
peiros, cozinheiros –, que 
estão sem destino certo, 
porque, por contrato, não 
podem ser deslocados 
para outra unidade.

Colaborador do atual 
mandato do Sintufrj, Fran-
cisco de Assis participou 

de reunião com os traba-
lhadores insatisfeitos, por-
que a mudança não era 
a que se esperava e eles 
pretendem levar um ma-
nifesto à assembleia da 
categoria. “Eles irão levar 
as demandas e uma pau-
ta de reivindicações para 
apresentar à direção e à 
Reitoria para não deixar a 
Escola de Educação Infan-
til morrer”, disse Francis-
co, contando que a entida-
de está preocupada com a 
mudança na vida dos tra-
balhadores, das crianças e 
de suas famílias.

Em nota no dia 27, a 
direção do CAp lembrou 
que o laudo técnico do 
ETU, solicitado pela dire-
ção e entregue no dia 15 
de fevereiro, confirmou a 
deterioração da edifica-
ção após as chuvas e re-
comendou a suspensão 
das atividades até que 
o edifício ofereça condi-
ções de segurança plena. 
Na escola trabalham 18
técnicos, 19 terceiriza-
dos, 6 docentes EBTT, 9
docentes substitutos.

ALUNAS da então Escola de Educação Infantil, na Cidade Universitária: transferência indesejada

Foto: Diogo Vasconcellos/CoordCOm-UFR

A 6ª edição dos cursos de formação de heteroidentificadores será 
aberta às 9h de quinta-feira (9) no auditório Almir Valladares – bloco N 
do CCS. Na mesa estarão presentes representantes da Câmara de Po-
líticas Raciais da UFRJ (Denise Góes), do Coletivo de Docentes Negros, 
do Coletivo Universitário Negro, do Neabi e do Sintufrj. 

Reabertura dos cursos 
de heteroidentificação

Obituário
Creuza de Jesus Borges Sá

“Mulher guerreira e corajosa que superou os desa-
fios do preconceito, da pobreza e da ausência familiar”. É assim 
que os colegas e amigos de Creuza se referem a ela, com carinho e 
admiração. Funcionária do Ipub, onde ingressou em 1980,  ela nos 
deixou na quarta-feira, 22 de fevereiro. Registramos 
com pesar. A comovida  homenagem a Creuza pode 
ser conferida acessando este QR Code.

21/03/1939 – 22/02/2023
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Pressão no governo para melhorar proposta

BRASIL

 Governo marcou para esta terça-feira, 7 de março, manifestação sobre as reivindicações dos servidores
 Assembleia Geral: 14 de março, terça-feira – Bloco A do CT, às 10h

Os servidores aguar-
dam com ex-
pectativa para 

 

terça-feira, 7 de março, 
a contraproposta do 
governo de reajuste 
emergencial de salários, 
depois de rechaçarem a 
proposta inicial de 7,8% 
a partir de março, após 
7 anos de congelamen-
to salarial. 

A reposição linear pro-
posta pelo governo viria 
acompanhada da reposi-
ção de 44% do auxílio-ali-
mentação, que passaria 
dos atuais R$ 458/mês 
para R$ 658/mês. 

O governo alega que 
só há no orçamento 
aprovado pelo Congres-
so R$ 11,2 bilhões para 
atender os servidores. 
Com essa dotação, só 
seria possível o reajus-
te de 7,8%, uma vez que 
até o reajuste do auxí-
lio-alimentação seria 
deduzido dos referidos 
R$ 11,2 bilhões.

Os servidores sus-
tentaram na mesa de 
negociação que exis-
tem diversas fontes 
para compor os recur-
sos necessários para 
atender os servidores. 
Em nota, o Fórum das 
Entidades Nacionais 
dos Servidores Públi-

cos Federais (Fonase-
fe) afirma também ser 
inadmissível  que a re-
posição do auxílio-ali-
mentação seja deduzi-
da da verba de pessoal, 
uma vez que o benefí-
cio pertence à rubrica 
“verbas de custeio”.

Os servidores ob-

servam que as nego-
ciações não podem ser 
limitadas à determi-
nação da LOA (Lei Or-
çamentária Anual). E 
lembram os quase dois 
trilhões de reais do or-
çamento destinados ao 
pagamento de juros e 
amortizações da dívi-

da pública. O governo 
deve rever as priorida-
des políticas, diz a nota 
Fonasefe. 

A valorização dos 
servidores resulta em 
melhor serviço públi-
co para a população. 
Nesse sentido é investi-
mento, não é gasto.

A saga das negociações
 Desde o fi m do ano passado que as entidades de servidores se movimentam em busca de negociação para suas reivindicações

DEZEMBRO DE 2022 – Reunião com o relator do Orçamento da União para 2023, senador Marcelo Castro (MDB/PI).
 7 DE FEVEREIRO – Com a presença de oito ministros, é instalada a Mesa Permanente de Negociação.
 16 DE FEVEREIRO – Primeira reunião de fato do governo com representantes do Fonasefe e Fonacate.
 28 DE FEVEREIRO – Nova rodada de negociação com uma nova dinâmica que descaracterizou o formato da reunião anterior 

com a participação de dezenas de entidades.

SEGUNDA RODADA DE NEGOCIAÇÕES. Ministério da Gestão mudou a dinâmica da reunião, prejudicando o entendimento

Foto: Internet

CAMPANHA  SALARIAL
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Assembleia do Sintufrj vai avaliar negociações 
Em Brasília, também nesta terça-feira (7), está marcada nova reunião da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente (MNNP). A expectativa é de que o governo apresente contraproposta 

ASSEMBLEIA DE  FEVEREIRO definiu a estratégia da categoria na campanha salarial

Foto: Elisângela Leite

MESA UNIFICADA

N a assembleia geral 
do Sintufrj na terça-
-feira, 14, no bloco A 

do CT, a base da categoria 
fará uma avaliação das ne-
gociações até o momento.  
Na segunda rodada de ne-
gociação da Mesa Nacional 
de Negociação Permanente 
(MNNP), dia 28 de fevereiro, 
os representantes das entida-
des do Fonasefe e Fonacate 
levaram a recusa da propos-
ta de 7,8% de reajuste sobre o 
salário integral e mais R$ 200 
no auxílio- alimentação feita 
pelo governo. 

Foram mais de três de 
reunião em que os repre-
sentantes dos servidores co-
locaram a necessidade e a 
urgência na concretização 
do acordo, sustentando que 
há recursos para o reajuste 
acima dos R$ 11,2 bilhões 
apresentados. E que o go-
verno busque outras fontes 
de recursos disponíveis no 
Orçamento de 2023 para 
ampliar o reajuste de todos 
os benefícios, e não apenas 
o do auxílio -alimentação.

As entidades trabalham 
com duas premissas, inclu-
sive carta foi protocolada. 
São elas:

a) “Existe limitação na 
LOA/2023 para conceder 
o reajuste imediato, porém 
este limite não é de R$ 11,2 
bilhões, e como o governo 
anunciou, é possível au-
mentar esse valor;

b) Os recursos neces-
sários para o reajuste do 
auxílio-alimentação, como 
quaisquer outros recursos 
para reajuste de benefícios, 
podem vir de outras fontes 
da LOA, por isso, na nossa 
atual situação, considerar-
mos inadmissível.”

FOLHA DE PAGAMENTO
A Fasubra solicitou tam-
bém ao secretário de Ges-
tão de Pessoas e Relações 
do Trabalho do MGI (Mi-
nistério da Gestão e da 
Inovação em Serviços Pú-
blicos), Sérgio Mendonça, 
que conduziu a reunião, 
a folha de pagamento do 
Executivo para verifi car 
mais cenários para recom-
posição das perdas infl a-
cionárias.

O coordenador de Co-
municação Sindical do Sin-
tufrj Nivaldo Homes Filho 
destacou o envolvimento 
da categoria do Sintufrj 
sobre a campanha sala-
rial.  “É conseguir a folha 
para estudar cenários mais 
justos para serem apresen-
tados para a nossa base. 
Vamos fazer aqui na UFRJ 
nossa assembleia. Então, 
é importante a categoria 
estar presente" disse o diri-
gente, destacando o papel 
fundamental da mobiliza-
ção para que a negociação 
seja feita com respaldo po-
lítico.

A terceira reunião da 
Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente está 
marcada para o dia 7 de 
março, uma terça-feira. 

“Estamos falando de 
mesa unifi cada de ne-
gociação dos servidores 
públicos federais. Trata-
-se de uma unidade de 
todos os servidores do 
Poder Executivo. O Fo-
nasefe, congrega enti-
dades de servidores da 
educação, saúde, previ-
dência etc., e o Fonaca-
te, que congrega servi-

dores de carreiras típicas 
de estado, como audito-
res da receita, estão ne-
gociando junto com o 
governo. No momento, a 
negociação é o reajuste 
emergencial para toda a 
base do Fonasefe e Fona-
cate”, explica o coorde-
nador-geral do Sintufrj 
Esteban Crescente.

Ele ressalta que é 
graças à mobilização 
dos trabalhadores para 
derrotar Bolsonaro que 
hoje os servidores estão 
numa mesa de negocia-

ção com o governo.
“Nós só estamos ten-

do negociação este ano 
porque ano passado 
nós derrotamos o gover-
no Bolsonaro. Fizemos 
um trabalho que equi-
valeu a toda uma luta 
grevista, por exemplo, 
fomos para rua, o sindi-
cato tomou decisão em 
assembleia de derrotar 
Bolsonaro. E os efeitos 
estão aí. Primeiro ofício 
protocolado, mesa esta-
belecida. Agora é lutar 
pelos valores.”

CAMPANHA  SALARIAL
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Servidores do Executivo amargam 
sete anos sem reajuste
Valor para reposição salarial no Orçamento é 0,58% para pagamento de juros da dívida

Os servidores pú-
blicos federais 
do Executivo 

amargam uma situação 
que haviam vivencia-
do no governo Fernan-
do Henrique Cardoso 
(PSDB), que, após seis 
anos sem sequer repor 
a infl ação, concedeu re-
ajuste salarial em 2001, 
último ano do seu se-
gundo mandato. Com o 
golpista Michel Temer 
e o genocida Bolsonaro, 
chegamos em 2023 com 
sete anos sem qualquer 
reajuste para a grande 
massa dos servidores do 
Executivo.

Só nos últimos qua-
tro anos as perdas sa-
lariais dos servidores 
giram em torno de 27%. 
Além da queda brutal 
do poder de compra, 
os servidores federais 
enfrentaram seguidos 
cortes e desinvestimen-
to no serviço público, 
que sofre ainda com a 
falta de profi ssionais. 
Servidores da Educa-
ção e da Saúde foram os 
mais penalizados. Nas 
universidades federais 
a situação foi dramática, 
com risco de as institui-
ções serem obrigadas a 
fechar as portas por não 
terem nem a verba para 

pagamento de contas 
básicas como água, luz, 
limpeza e vigilância.

Em 2022 o Congresso 
Nacional aprovou a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2023, 
com previsão modes-
ta de reajustes. Para o 
funcionalismo público 
federal do Executivo, o 
governo Lula diz que fo-
ram reservados R$ 11,2 
bilhões para reajustar os 
rendimentos de todas as 
categorias e acena com 
7,8% de reposição a par-
tir de março deste ano. 

O Fonasefe, fórum ao 
qual a Fasubra faz par-
te, e o Fonacate (Fórum 
Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de 
Estado) afi rmam que 
há espaço no Orçamen-
to para ampliação do 
reajuste. E isto se daria 
através da realocação de 
recursos. 

Fato este confi rmado 
pela Auditoria Cidadã 
da Dívida (ACD), que em 
nota questionou qual 
seria o percentual possí-
vel para o reajuste. 

Na live do Sintufrj 
, Ana Mina resgatou o 
histórico das negocia-
ções desde 7 de feverei-
ro, quando foi aberta a 
mesa de negociação.

Servidores desvalorizados 
Os servidores civis pú-
blicos federais vêm 
sendo desvalorizados 
desde o golpe de 2016, 
que destituiu a presi-
dente Dilma Rousse�  
(PT). A falta de reajus-
te desvalorizou os sa-
lários dos servidores, 
principalmente do 
Executivo. 

Segundo a econo-
mista e supervisora do 
Departamento Inter-
sindical de Estatística 
e Estudos Socioeco-

nômicos (Dieese), Ma-
riel Lopes, no período 
entre janeiro de 2019 a 
dezembro de 2022, o Ín-
dice Nacional de Preço 
ao Consumidor (INPC) 
fi cou em 28,57% e o Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) fi cou em 26,93%.

“Se considerarmos 
como a infl ação se com-
portou nesse período, 
isso mostra que, como 
os servidores fi caram 
sem reajuste, os salários 

fi caram muito desvalo-
rizados durante esses 
últimos quatro anos”, 
explicou.

Em 2022, os servi-
dores federais fi zeram 
greves e mobilizações 
reivindicando 19,99% 
de reajuste para cerca 
de 1,2 milhão da ativa 
e inativos, mas nada 
conseguiram. O per-
centual foi baseado na 
reposição das perdas 
salariais de 2019, 2020 
e 2021. 

LIVE.  Esteban Crescente, Ana Mina e Nivaldo Holmes esclarecem dúvidas sobre negociações

Foto: Elisângela Leite

CAMPANHA  SALARIAL

BRASIL
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Na live que apresentou 
sobre a campanha sa-
larial, Esteban Crescen-
te apresentou o gráfico 
com os gastos do orça-
mento público de 2022, 
explicando como o di-
nheiro do Orçamento é 
mal distribuído, benefi-
ciando banqueiros e ren-
tistas. “O que o governo 
diz que tem para o rea-
juste é 0,58% do quanto 
que vai para banqueiro 
no país”, disse.

O dirigente mostrou  
quão pouco é reservado 
para os trabalhadores 
públicos.

“O salário do servidor 
é de uma fatia diminuta. 
É quase 1% do orçamen-
to público. Quem ganha 
muito com a divisão do 
orçamento é quem tem 
os papéis da dívida públi-
ca, que consome 47% do 
orçamento. São os bancos 
e o setor financeiro. A dí-
vida tem de ser paga sim, 

A ASFIXIA FINANCEIRA DOS SERVIDORES 
SE ESTENDE A BENEFÍCIOS CONGELADOS
Além do salário 

sem reajuste, os 
servidores do Exe-

cutivo amargam estagna-
ção de seus benefícios. 
O auxílio-alimentação 
não é reajustado desde 
janeiro de 2016. É bom 
lembrar que este auxí-
lio é muito inferior ao 
das demais carreiras 
dos Poderes da União. 
Atualmente, o auxílio- 
-alimentação destinado 

apenas aos servidores 
ativos é de R$ 458.

Em relação ao auxí-
lio-saúde, os servidores 
arcam atualmente, em 
média, com 70% do va-
lor. A Geap, plano de au-
togestão que atende a 
maioria dos servidores e 
seus familiares, anunciou 
reajuste de 9% em seus 
planos. Esse benefício, 
ao contrário do auxílio-
-alimentação – que atin-

ge somente os servidores 
ativos, também alcança 
aposentados e pensio-
nistas, que mais sofrem 
com o achatamento sa-
larial, com os altos cus-
tos dos planos de saúde 
e com o fim da paridade 
ativo-aposentado.

LEGISLATIVO E JUDI-
CIÁRIO: 19,25%. MILI-
TARES: 29,6% 
Haverá reajuste para ser-

vidores do Judiciário e 
Legislativo, conforme 
leis aprovadas ainda 
em dezembro de 2022. 
Os servidores do Legis-
lativo e Judiciário terão 
seus salários reajusta-
dos em três parcelas 
sucessivas e cumulati-
vas: são 6% a partir de 
fevereiro deste ano, 6% 
em fevereiro de 2024 e 
mais 6,13% em 2025, o 
que equivale a um au-

mento de 19,25%.
Levantamento reali-

zado pelo economista 
Daniel Duque, do Cen-
tro de Liderança Públi-
ca (CLP), aponta que 
os membros das For-
ças Armadas tiveram 
29,6% de ganho real 
nos últimos 10 anos, já 
descontada a inflação 
acumulada desde 2012, 
revelou reportagem do 
Brasil de Fato.

OS GASTOS DO ORÇAMENTO
mas tem várias falcatru-
as e há vários questiona-
mentos. Constitucional-
mente podemos fazer 

uma auditoria da dívida, 
porque quem determina 
os valores e o montante 
da dívida é a política mo-

netária e a política fiscal 
do país. E quem deter-
mina essas políticas é o 
Banco Central. Então, há 

um debate político co-
locado. As questões não 
são meramente técnicas”, 
finalizou.

BRASIL
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A sucessão para a 
Reitoria avança 
na UFRJ. Em ses-

são extraordinária desta 
quinta-feira (2), o Con-
selho Universitário mar-
cou para abril a consulta 
à comunidade univer-
sitária que vai definir o 
novo comando da uni-
versidade com a escolha 
do reitor e do vice-reitor 
para mandatos que vão 
até 2027. 
• As inscrições de chapas 
serão feitas nos dias 21 e 
22 de março.
• A campanha começa 
no dia 23 de março e vai 
até o dia 24 de abril, com 
seis debates (veja boxe a 
seguir) transmitidos ao 
vivo pelo canal da UFRJ 
no YouTube.
• O primeiro turno da 
pesquisa será dias 25, 26 
e 27 de abril. 
• A divulgação de resul-
tados será dia 28 de abril. 
• Se houver segundo 

UFRJ: CONSUNI MARCA PARA 
ABRIL ESCOLHA DE NOVO REITOR

turno, este será entre os 
dias 9 e 11 de maio, com 
divulgação do resultado 
no dia 12 de maio.

QUEM VOTA
Participam da votação 
professores, técnicos-ad-
ministrativos  do quadro 
permanente da UFRJ e 
eméritos; estudantes  dos  
cursos  de  graduação  
(presencial  e  a  distân-
cia),  de  pós-graduação 
(stricto sensu e lato sen-
su), com carga horária 
mínima de 360 (trezen-
tas e sessenta) horas, 
com matrícula ativa à 
época da pesquisa; pes-
quisadores vinculados 
ao  Programa Institucio-
nal de  Pós-Doutorado 
(PIPD) na UFRJ com re-
gistro ativo à época da 
pesquisa; estudantes do 
Colégio de Aplicação da 
UFRJ, com matrícula 
ativa à época da pesqui-
sa, com 16 anos comple-

tos até a data do início 
do primeiro turno. 

HÍBRIDO
Foi definido também 
que a votação será hí-
brida: o corpo social 
votará em urnas eletrô-
nicas cedidas pelo TRE, 
mas professores eméri-

tos, estudantes de gra-
duação a distância e de 
pós-graduação lato sen-
su usarão um sistema 
de votação eletrônica da 
própria UFRJ – o E-Voting 
System. 

O colegiado tam-
bém aprovou, depois 
de o pedido apresenta-

do pela Associação de 
Pós-Graduandos, que o 
conjunto dos estudan-
tes de pós-graduação 
stricto -sensu também 
possa usar o E-Voting, a 
inclusão destes estudan-
tes no sistema da UFRJ, 
porém contingenciado à 
viabilidade técnica. 

Sintufrj e bancada avaliam decisões da sessão

CONSUNI. Reunião extraordinária do colegiado definiu regras para a consulta de abril

Foto: Elisângela Leite

O período de campanha vai de 23 de março a 24 de abril, com seis 
debates organizados pela Comissão Coordenadora da Pesquisa.
1 – Dia 5/4, às 16h, no Auditório do Centro Cultural Professor 
Horácio Macedo (Auditório Roxinho), no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN), no campus Cidade 
Universitária;
2 – Dia 11/4, às 12h, no Salão Pedro Calmon, no Palácio 
Universitário, no campus Praia Vermelha;
3 – Dia 12/4, às 15h, no Auditório do Bloco B do Centro 
Multidisciplinar de Macaé;
4 – Dia 13/4, às 16h, no Salão Nobre da Faculdade de Direito;
5 – Dia 18/4, às 10h, no Bloco A do campus Duque de Caxias;
6 – Dia 19/4, às 16h, no Auditório Rodolpho Paulo Rocco 
(Quinhentão), do Centro de Ciências da Saúde.

DEBATES
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A Campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Ra-
cismo de 2023 exalta a importância de se defender 
a democracia diante dos ataques de grupos bolso-
naristas, ao mesmo tempo que afirma a necessida-
de de ampliar o antirracismo no Brasil. 

Está em sua sétima edição, e este ano as inscri-
ções bateram recorde, com mais de 330 atividades 
e ações antirracistas reunidas numa agenda diversa 
no Rio e em outros estados

“A juventude negra continua sendo o alvo prin-
cipal das forças policiais. A mulher negra sofre cada 
vez mais violências e violações”, diz o texto de apre-
sentação da campanha que anuncia que o racismo 
estrutural precisa ser enfrentado.

“Mulheres nas 
ruas em de-
fesa da de-

mocracia” será a marca 
da marcha dos mulheres 
no Centro do Rio de Ja-
neiro, na quarta-feira, 8 
de março, celebração do 
Dia Internacional das 
Mulheres, com concen-
tração prevista para as 
16h na Candelária e, de 
lá, rumo à Cinelândia. 

Estarão presentes repre-
sentantes do movimento 
de mulheres, coletivos fe-
ministas, movimento an-
tirracista, sindicatos, cen-
trais sindicais, estudantes, 
movimento dos sem-
-terra e sem-teto, entre 
outros. A direção do 
Sintufrj e integrantes 
do GT Mulher do Sin-
tufrj participarão.

Haverá manifestações 
em todo o país. Entre as 
bandeiras de lutas anun-
ciadas estão em pauta o 
combate à fome, a todas 
as formas de violência 
contra as mulheres do 
campo, da cidade e da 
floresta, pelo fim do fe-
minicídio, trabalho dig-
no, combate ao racismo 
e aos preconceitos, com-
bate à LGBTQIA+fobia, 
pela legalização do abor-
to, e em especial por au-
tonomia econômica das 
mulheres.

Neste mês especial, a 
Fasubra realiza também 
o Encontro Nacional da 
Mulher Trabalhadora, no 
dia 9 de março, em Brasí-
lia/DF. O encontro terá 
como pauta os temas 
“Mulheres nos Espaços 
de Poder”, “Organiza-
ção Social do Cuidado” 
e “Ratificação da Con-
venção 190”. As inte-
grantes do GT Mulher 
do Sintufrj participa-
rão do encontro.

Pauta das manifestações envolve denúncia de violência contra as mulheres do campo, 
da cidade e da floresta. Fasubra realiza este mês Encontro da Mulher Trabalhadora

Mulheres nas ruas pela democracia

GT MULHER se reúne nesta segunda (6) com pauta 
movimentada de ações neste mês das mulheres

Aponte a câmera do seu celular para 
o código QR e acesse a programação.

A LUTA PELA 
DEMOCRACIA E POR 
PUNIÇÃO PARA OS 
GOLPISTAS 
Precisamos lutar pela 
democracia, mas não 
por uma democracia 
abstrata. Devemos cons-
truir uma democracia 
da classe trabalhadora 
e de todos os povos que 
vivem neste território 
chamado Brasil.
     Compreendemos que 
o fascismo ainda ronda 
o Brasil, como demons-
trado nos ataques per-
petrados em Brasília no 
dia 8 de janeiro. Por isso, 
em resposta a todas as 
mortes e à precarização 
das condições de vida 
da classe trabalhadora, 
as mulheres gritam em 
defesa das liberdades 
democráticas e “SEM 
ANISTIA” – pela prisão 
de Bolsonaro, dos gol-
pistas, financiadores, in-
centivadores e todos os 
envolvidos.

MULHERES DO 
SINTUFRJ EM LUTA
“A participação no ato 
8M é muito importante, 
e nós, mulheres da dire-
ção, estaremos presentes 
e vamos atuar para mobi-
lizar as mulheres da nos-
sa universidade. As mu-
lheres nunca recuaram 
na luta, e sentimos de 
maneira muito dura esse 
último governo, que nos 
desrespeitava todo dia 
com declarações misógi-
nas e retirada de verba 
para as políticas de mu-
lheres. Agora precisamos 
voltar a avançar. Conquis-
tar políticas efetivas de 
combate às diversas vio-
lências contra a mulher, 
por igualdade salarial, por 
direitos reprodutivos e 
por legalização do abor-
to. Lutamos pelo direito 
à vida digna, e é nesse 
mote que temos constru-
ído a luta das mulheres na 
UFRJ.” Marta Batista


