
Ano XVII   l  Maio - 2022   l   imprensa@adufpa.org.br  l  www.adufpa.org.br   
Campus Universitário do Guamá, R. Augusto Corrêa, Setor de Recreação Vadião - Guamá, Belém - PA

Adufpa_SS(91) 98883-0338

10 ANOS DA LEI DE COTAS



2 Maio - 2022

para pessoas negras. Depois 
vieram os indígenas, quilom-
bolas, Pessoas com Deficiência 
(PcD) e, mais recentemente, 
imigrantes, refugiados(as), apá-
tridas, exilados e pessoas em 
situação de tráfico. Passados 10 
anos, hoje o desafio é manter 
esses estudantes na universida-
de e é por isso que estamos na 
luta. Para recompor nossos sa-
lários, exigir que o orçamento 
da Educação possa garantir a 
qualidade do ensino superior, 
público e gratuito. 
Nossa bandeira de luta se esten-
de sob a sociedade e abraça a 
defesa pela vida sem preconcei-
tos e sem violência. No mês de 
junho, o Cine Resistência traz 
uma programação especial, vol-
tada para o Dia Internacional 
do Orgulho LGBTQIA+. É um 
mês de denúncia que fortalece 
as discussões para a continuida-
de da luta pelos direitos e pela 
diversidade.

Junte-se a nós nessa luta! 
Boa leitura!  

Desde dezembro os servi-
dores públicos estão em 
processo de construção 

da greve unificada. Algumas 
categorias já paralisaram as 
atividades e a Educação prevê o 
dia de 23 de maio como a data 
indicada para as seções sindi-
cais, na base, fazerem suas ava-
liações e as encaminharem na 
reunião do setor das IFES. 
Realizaremos AG no próximo 
dia 19 de Maio às 10 horas no 
Hall da Reitoria para discutir 
a mobilização permanente em 
defesa da Educação pública,  
pela reposição emergencial de 
19,99% contra os cortes orça-
mentários e pelo arquivamento 
da PEC 32. 
A Educação resiste e comemo-
ra! A Lei de Cotas celebra 10 
anos e só na UFPA são quase 50 
mil estudantes que conseguiram 
entrar em uma universidade 
pública. Por aqui o sistema de 
reserva de vagas foi implantado 
em 2008, com metade das va-
gas destinadas aos estudantes 
da rede pública de ensino, 40% 

A    ADUFPA-SS, por meio de sua 
assessoria jurídica, informa 
aos seus associados e, também, 

à categoria docente sobre as últimas 
movimentações havidas nos processos 
abaixo mencionados e, ainda, as últi-
mas deliberações a respeito de ações 
judiciais de interesse da categoria:
AT E NÇ ÃO T E N TAT I VA DE 
FRAUDE: A ADUFPA foi informada 
por uma docente associada de uma 
tentativa de golpe. A docente foi acio-
nada por meio de uma mensagem de 
WhatsApp onde o golpista se faz pas-
sar por secretário do escritório que 
presta assessoria jurídica à ADUFPA, 
identificando-se como André Mar-
tins, na mensagem constam nome e 
CPF da docente, bem como número 
de processo, contudo o golpista iden-
tifica o processo como sendo referen-
te as diferenças de URV, quando na 
verdade trata-se de outro processo. O 
mais importante é que na tentativa de 
fraude o golpista informa que a do-
cente deveria pagar uma Guia de Re-
colhimento para União (GRU) como 
condição para recebimento dos seus 
créditos, o que é uma informação fal-
sa! Na mensagem o golpista chega a 
informar número de celular que não 
pertence a advogada do sindicato, 

bem como indica um suposto “Dr. 
Cássio Aurélio” que também não faz 
parte do corpo jurídico do Escritó-
rio. Sendo assim, alertamos todos os 
docentes para que fiquem atentos a 
essas tentativas de golpe e reiteramos: 
para receber crédito de processo não 
é necessário pagar nenhum valor a tí-
tulo de custas, ou taxas judiciais por 
GRU, DARF, etc.; nenhum tribunal 
entra em contato com partes do pro-
cesso por carta, e-mail ou telefone, e 
na dúvida entre em contato com o Es-
critório Amorim & Ribas por e-mail 
e telefone (anakellyamorimadvoca-
cia@gmail.com , 32490616 – 98895-
7127) ou com a ADUFPA pelos mes-
mos meios. (juridico@adufpa.org.
br). Ações de Execução dos 3,17%: 
As ações de execução dos 3,17% con-
tinuam em diligencia diuturna por 
parte da assessoria jurídica da ADU-
FPA para que em breve consigamos 
efetivar o pagamento dos créditos re-
lativos as referidas ações. Para tanto, 
solicitamos aos docentes que mante-
nham seus dados pessoais atualiza-
dos junto a secretaria da ADUFPA, 
para que quando da liberação dos 
créditos possamos facilmente locali-
zar o docente e efetuar o pagamento 
do que lhe é devido.
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DIRETORIA
Diretoria Geral: 
Edivania dos Santos Alves 
(IEMCI)
Diretoria Adjunta: 
Adriane Raquel Santana de 
Lima (ICED) 
Secretaria Geral: 
José Queiroz Carneiro 
(Aposentado)
Secretaria Adjunta: 
Simone Negrão de Freitas 
(Castanhal)
Tesouraria Geral: 
Vera Lúcia da Rocha Pereira 
(Aposentada)
Tesouraria Adjunta: 
Nádia Socorro Fialho 
Nascimento (ICSA)
Diretoria de Política de Formação 
Sindical: 
Ivan Carlos Ferreira Neves 

(EAUFPA)
Diretoria Adjunta de Formação 
Sindical:
Elen Lúcia Marçal de Carvalho 
(ICSA)
Diretoria de Política Social:
Lilian Simone Amorim Brito 
(Aposentada)
Diretoria Adjunta de Política 
Social: 
Ailton Lima Miranda  (EAUFPA)
Diretoria de Interiorização: 
Nelivaldo Cardoso Santana 
(Altamira)
Diretoria Adjunta de 
Interiorização: 
Fátima de Souza Moreira
1ª Suplência: Dalva de Cássia 
Sampaio dos Santos
2ª Suplência: Otávio Luiz 
Pinheiro Aranha
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O Brasil vive um dos seus períodos mais 
obscuros, com uma população tentan-
do sobreviver no pós-pandemia depois 
de vivenciar o genocídio de quase 700 
mil pessoas. É para defender um Pa-
ís onde famí l ias não precisem correr 
at rás  de caminhões de l ixo em bus-
ca de ossos que os servidores públicos 
federais (SPF’s) estão na luta por uma 
vida digna para a classe trabalhadora. 
Desde dezembro que as categorias do 
funcionalismo público federal seguem 
fazendo manifestações, paralisações e 
vigílias permanentes no Ministério da 
Economia, na tentativa de abrir uma 
mesa de negociação salarial que garanta 
a recomposição salarial de 19.99% aos 
SPF’s, porém a recusa do governo im-
pulsiona a deflagração da Greve Geral.  
“A direção do ANDES e suas seções 
sindicais acreditam e continuam cons-
truindo esse processo, em unidade com 
SI NASEFE e FASUBR A, para tentar 
fazer com que aumente essa mobiliza-
ção nos setores da Educação, chaman-
do uma plenária conjunta nacional para 
tentarmos fazer com que esse proces-
so tome um novo rumo e a gente pos-
sa de cer ta forma enfrentar todos os 
ataques do governo Bolsonaro”, desta-
ca o professor Amauri Fragoso, 1º Te-
soureiro do ANDES-SN e representante 
do sindicato nacional no FONASEFE.    
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
defende o reajuste vergonhoso de 5% aos 
SPF’s, insuficiente diante da inflação de 
2022, estimada em 7,65%. A proposta 
sequer se aproxima da perda acumula-
da dos últimos anos, sem mencionar a 
destinação de altas cifras do dinheiro 
público desviadas por Jair Bolsonaro, 
como os R$ 4,9 bilhões previstos pa-
ra o Fundo Eleitoral e R$ 16,5 bilhões 
para emendas de relator-geral do Orça-
mento, o chamado “orçamento secreto”, 
dinheiro distribuído pelos parlamen-
tares sem transparência na destinação.   
“Nós estamos intensificando a mobili-
zação, mesmo com as dificuldades em 
construir essa unidade, pois acredita-
mos piamente que só podemos enfrentar 
o governo Bolsonaro nas ruas. Enfren-
tando o Bolsonaro nas ruas nós podemos 
diminuir as perdas salariais, porque a 
inflação galopa a todo instante e prova-
velmente os supostos 5% que o governo 
andou anunciando aí, sem nada oficial, 
já se perde agora em junho quando a in-
flação ultrapassa esse patamar”, ressalta 
Fragoso.
Servidores de algumas categorias já pa-
ralisaram as atividades - Banco Central, 
INSS e Ministério do Trabalho - e com 
indicativo para o dia 23 de maio, está a 
Educação Básica, Profissional e Tecnoló-
gica e Superior.
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SPF’S CONTINUAM A PRESSÃO PELO REAJUSTE SPF’S CONTINUAM A PRESSÃO PELO REAJUSTE 
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LEI DE COTAS COMPLETA 10 ANOS COM QUASE 50 MIL ESTUDANTES NA UFPALEI DE COTAS COMPLETA 10 ANOS COM QUASE 50 MIL ESTUDANTES NA UFPA

Entre avanços e desafios, a política de 
ação afirmativa é uma vitória do movi-
mento negro para o acesso à universida-
de pública

Filho de lavradores da comunidade 
qui lombola Mangabeira,  no mu-
nicípio de Mocajuba, no nordeste 

do Pará, Flávio Borges, de 18 anos, es-
tudou a vida inteira em escola pública. 
Em 2022, por meio do sistema de cotas, 
o jovem conseguiu ingressar no curso de 
Engenharia Mecânica da Universidade 
Federal do Pará. Juliana Barros, 20 anos, 
também foi aprovada na UFPA em 2021, 
no curso de Direito, graças à lei que re-
serva no mínimo 50% das vagas nas ins-
tituições federais de ensino superior para 
pessoas que estudaram o ensino médio 
em escolas públicas,  estudantes negros 
ou indígenas e portadores de necessida-
des especiais, em percentagem igual ao 
contabilizado pelo último censo do IB-
GE.

“O sistema de cotas minimiza as dife-
renças raciais, sobretudo no campo eco-
nômico. Possuir um diploma de nível 
superior melhora de forma considerável 
a condição social e financeira do indi-
víduo. Agora, mudança de fato, só vai 
acontecer quando mudarmos a forma de 
pensamento racista que ainda existe na 
sociedade brasileira. E, sem dúvidas, um 
dos caminhos para termos uma socieda-
de mais igualitária e menos preconcei-
tuosa é o investimento na educação e o 
sistema de cotas é um importante passo”, 
observa o advogado Paulo Bruno Coelho, 
que também foi cotista no curso de Di-
reito da UFPA.
A UFPA adota o sistema de reserva de 
vagas desde 2008 (resolução N.º 3.361 
de 5 de agosto de 2005), com metade das 
vagas destinadas aos estudantes da rede 
pública de ensino, sendo 40% para pes-
soas negras. As vagas adicionais para in-
dígenas e quilombolas foram inseridas a 
partir do PS 2010 e 2012, respectivamen-

te. Em 2011, a UFPA concedeu vaga adi-
cional também para Pessoas com Defici-
ência (PcD). Estudantes de famílias com 
renda per capita de até 1,5 salário míni-
mo (Cota Renda) e a Cota PcD vieram 
com a Lei de Cotas (nº 12.711/2012). Se-
gundo dados do Centro de Registro e In-
dicadores Acadêmicos da UFPA (CIAC) 
de 2010 a 2022, ingressaram na institui-
ção 49.991 cotistas.
À época, as políticas instituídas na UF-
PA foram propostas pelo Grupo de Es-
tudos Afro-Amazônico (GEAM) e hoje 
são administradas pela Assessoria de Di-
versidade e Inclusão Social (ADIS). Em 
2020, a UFPA ampliou sua política de 
ações afirmativas por meio do Processo 
Seletivo Especial para imigrantes, refu-
giados(as), apátridas, exilados e pessoas 
em situação de tráfico. Na primeira sele-
ção ingressaram 24 candidatos por meio 
do PSE-Migre, oriundos da Venezuela, 
Gana, Haiti, República Democrática do 
Congo, Benin e Costa do Marfim. Nessa 
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seleção, sete indígenas da etnia Warao 
conseguiram acessar uma vaga na UFPA.
Desafios- A Educação é o principal al-
vo da política genocida de Bolsonaro e 
as universidades federais em todo país 
sofrem com os impactos dos cortes or-
çamentários. Na avaliação da coordena-
dora da ADIS, professora Zélia Amador 
de Deus, um dos desafios hoje é garantir 
a permanência dos discentes cotistas na 
universidade. “Os cortes atingiram todas 
as áreas da UFPA, incluindo o número 
de bolsas e isso dificulta que o estudante 
permaneça no curso com qualidade. Se 
você não tem bolsa, você tem que se vi-
rar para sobreviver. É preciso avançar na 
política de bolsas”, pontua.
A coordenadora de diversidade étnico-
-racial da ADIS, professora Isabel Ro-
sa Cabral aponta que outro desafio é o 
entendimento sobre quem tem direito ao 
sistema de cotas raciais. Para o acesso é 
fundamental a heteroidentificação, uma 
vez que a política visa aumentar a repre-

sentatividade de negros nos ambientes do 
Serviço Público Federal. Para isso, não 
basta que a pessoa candidata às vagas do 
sistema de cota se veja como negra (au-
todeclaração) é preciso que, socialmente, 
ela seja vista como negra (heteroidentifi-
cação).  “Numa sociedade mestiça como 
a brasileira a maioria se considera par-
do. Então hoje o principal desafio é fa-
zer cumprir a lei, no sentido de destinar 
ao público que é de direito as vagas que 
são reservadas, ou seja, pessoas negras e 
com características de pessoas negras”, 
reforça.  
No mês de agosto a Lei de Cotas comple-
tará 10 anos, período previsto para sua 
revisão, mas o que deveria servir como 
ferramenta de ampliação e renovação das 
medidas, pode se tornar um risco diante 
do atual cenário de retrocessos. Defen-
sores das políticas de ação afirmativa e 
o movimento negro estão em alerta, atu-
ando em contrapartida aos projetos que 
tramitam na Câmara dos Deputados pa-

ra tentar revogar a lei.
No mês de janeiro, a Comissão de Direi-
tos Humanos da Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 1788/21, que 
dispõe sobre a prorrogação do prazo de 
vigência da Lei de Cotas, substituindo a 
revisão obrigatória da política, por uma 
avaliação em 2032. Pela proposta, o Mi-
nistério da Educação e a Secretaria Espe-
cial de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República assumem esse 
processo, que também se responsabiliza-
rão pela publicação periódica dos resul-
tados da política de cotas, garantindo a 
transparência da informação. O PL, de 
autoria do deputado Bira do Pindaré (PS-
B-MA), foi aprovado na forma do subs-
titutivo da relatora, deputada Vivi Reis 
(Psol-PA) e tramita em caráter conclusi-
vo.

Com informações Ascom UFPA e Câ-
mara Legislativa.
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COMUNIDADE ACADÊMICA MOBILIZADA POR MAIS 
VERBAS PARA A UNIVERSIDADE
A UFPA se pintou de resistência de 26 a 28 de 
abril, durante a “Semana em defesa do Serviço 
Público, Universidade Pública e pelo reajuste sala-
rial dos servidores e servidoras”. A tenda "Defen-
der a Educação Pública!", organizada pela ADU-
FPA, Sindtifes e ANDES-SN Regional Norte 2, 
instalada no estacionamento do Vadião, contou 
com uma vasta programação: café da manhã, 
aulas públicas, debates e apresentações culturais. 
A semana teve participação de várias entidades 
e movimentos sociais, bem como adesão de do-
centes, servidores e técnicos. No dia 28, aderindo 
ao calendário nacional de luta do serviço público 
federal, houve paralisação com panfletagem e diá-
logo com a comunidade acadêmica. A reivindica-
ção principal é que o governo abra as negociações 
para o reajuste salarial de 19,99%, referente às 
perdas com a inflação nestes três anos de governo 
Bolsonaro.

No âmbito nacional, a Jornada de Lutas rea-
lizada neste final de abril foi aprovada pelo 
Fórum das Entidades Nacionais dos Servi-

dores Públicos Federais (FONASEFE). Na pauta 
unificada de luta no estado, movimento estudantil, 
ADUFPA e Sindtifes defendem mais verbas para as 
universidades, a revogação da emenda constitucio-
nal 95 que impõe um teto dos gastos; a auditoria 
e suspensão do pagamento da dívida pública (ga-
rantia de mais verbas para os serviços públicos e 
para reajustar salários dos servidores) e pelo arqui-
vamento da reforma administrativa (PEC 32) que 
propõe a destruição dos serviços públicos.
“A luta em defesa do Serviço Público é uma luta da 
sociedade brasileira, assegurada pela Constituição 
e que vem sendo sistematicamente atacada pelos 
governos. Somos uma categoria que historicamen-
te tem autonomia frente a qualquer governo, que 
defende a garantia de orçamento, de qualidade e 
acesso à educação, à saúde, à assistência, enfim, a 
todas as áreas que são necessárias à população”, 
afirmou Edivania Alves, diretora geral da ADU-
FPA.
Mesmo com arrecadação fiscal recorde no ano de 
2021, o governo federal manteve drásticos e suces-
sivos cortes no orçamento das áreas sociais. Em 
2021, de uma dotação orçamentária de R$ 145,70 
bilhões para a Educação – que já representavam 
minguados 2,78% dos gastos públicos federais, 
foram cortados 55,41 bi, sendo executados apenas 
R$ 90,29 bilhões. Resultado disso, no mesmo ano, 
houve um corte de R$ 30,3 milhões (18,5%) na 
verba de custeio da UFPA em relação ao orçamen-
to de 2020.
Além disso, a assistência estudantil perdeu R$ 6 
milhões, impactando diretamente no reajuste dos 
valores praticados nos RU’s, dificultando a per-
manência, consequentemente elevando a taxa de 
evasão, principalmente entre estudantes de baixa 
renda - que  representam a maior parcela matri-
culada na instituição. Outro grave problema, são 
as bolsas de graduação e pós-graduação com os 
valores congelados desde o ano de 2013.
O orçamento sancionado em 2022 pelo governo 
bolsonarista para as universidades federais foi 12% 
menor do que aquele sancionado em seu primeiro 
ano de governo, indicando, mais uma vez, tendên-

cia de queda nos investimentos no ensino superior. 
Em 2022, as universidades federais terão cerca de 
5 bilhões disponíveis para investimentos, manuten-
ção e bolsas estudantis. 
O governo genocida está envolvido em inúmeras 
denúncias de corrupção e mal uso de recursos a 
exemplo da CPI da COVID, do MEC transforma-
do em balcão de negociatas envolvendo o tráfico de 
influência de pastores evangélicos, a compra super-
faturada de ônibus escolares, o beneficiamento de 
empresas ligadas a políticos da base do governo e 
do centrão como o caso dos kits de robótica com-

prados a escolas que sequer tem água encanada, 
nos gastos exorbitantes das Forças Armadas com 
remédio para disfunção erétil, Botox, remédio para 
calvície, picanha e cerveja. A resposta do governo 
é ridícula, impondo sigilo de 100 anos nos gastos e 
sobre agenda com pastores.
O projeto político e ideológico das elites representa-
do no governo Bolsonaro afunda a sociedade bra-
sileira em uma de suas piores crises, com alta taxa 
de desemprego e um quarto da população brasilei-
ra vivendo em situação de extrema pobreza, o que 
representa 53 milhões de pessoas.
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DIVERSIDADE: CINE RESISTÊNCIA DE JUNHO 
EXIBIRÁ DOIS CURTAS PREMIADOS

No próximo dia 03 de 
junho,  a  par t i r  das 
17h, o Cine Resistên-

cia ex ibirá os cur tas “Co-
mo respirar fora d’água”, de 
Vic tór ia Negrei ros e  Jú l ia 
Fávero, e “Flor de Mururé”, 
dirigido por Marcos Corrêa 
e Priscila Duque, que foram 
reconhecidos com Coelho de 
Prata por melhor direção e 
menção honrosa, respectiva-
mente, no Prêmio do Júri da 
Mostra Competit iva Brasi l 
para Curtas-metragens, na 
29ª edição do Festival Mix 
Brasil - Cultura da Diversi-
dade, que aconteceu em São 
Paulo, em 2021. 
O  c u r t a -me t ragem C omo 
Respirar Fora d'Água, é fru-
to de Trabalho de Conclusão 
do Curso Super ior do Au-
diovisual, do Departamento 
de Cinema, Rádio e Televi-
são da USP. A história apre-
senta os dilemas de Janaína, 
jovem negra que após sofrer 
uma violenta abordagem po-
licial passa a ver com outros 
olhos a relação com seu pai, 
também policial militar. Em 
sua primeira conquista in-
ternacional, Como Respirar 
Fora d'Água também venceu 
o Prêmio Cinema Anima La-
t ina ,  na categor ia  Melhor 
Direção. Dedicados ao curta-
-metragem latino-americano, 
o prêmio e o festival homô-
nimo foram criados em cola-
boração com a Umbria Film 
Commission e têm patrocínio 

da Università per Stranieri di 
Perugia e pela Comune di Pe-
rugia, na Itália. 

Já a obra paraense “Flor de 
Mururé”, reuniu artistas da 
cena cu ltura l  independen-
te de Belém, donas de casa, 
travestis, crianças, mulheres 
e homens cis e trans, mos-
trando que a luta por uma 
sociedade menos violenta é 
uma bandeira que precisa ser 
levantada por todes. A nar-
rativa apresenta um episódio 
ficcional de violência, tendo 
como protagonista Gabrie-
la Luz, atriz e travesti, que 
realizou, com a gravação de 
“Flor de Mururé”, seu pri-
meiro trabalho após a tran-
sição de gênero.  A t rama, 
permeada pelo afrofuturismo 
amazônico, mistura elemen-
tos documentais e ficcionais 
com pitadas de surrealidade. 
As gravações aconteceram em 
Icoaraci e Outeiro.

Porque junho é o Mês do Or-
gulho LGBTQIA+?

Marcado pela  rebel ião de 
Stonewall (Nova Iorque) que 
desencadeou diversas mani-
festações nos Estados Unidos 
e acabou se tornando o início 
da história de luta pelos di-
reitos da comunidade  LGB-
TQIA+ em diversos outros 
países ,  inclusive no Brasi l , 
o mês de junho representa o 
momento social histórico de 

celebração do orgulho e da 
diversidade. 
Nesse sent ido, lamentavel-
mente ,  t ambém é  um mês 
importante para denunciar 
que as repressões arbitrárias 
e  v iolentas  rea l i zadas  por 
policiais aos gays frequenta-
dores do bar Stonewall Inn, 
em 1969, não se encerraram 
naquele episódio. Elas con-
tinuam inseridas em nossas 
relações sociais e institucio-
nais. Por isso, o mês se des-
dobra em discussões sociais, 
eventos e ações políticas, ao 
permitir a ref lexão sobre os 
avanços obtidos desde 1969 e 
relembrar a necessária conti-
nuidade da luta pelos direitos 
da população LGBTQIA+ e 
pela diversidade.
O Brasi l  é  palco da maior 
parada gay do mundo, que 
acontece anualmente em São 
Paulo (SP). Com a adesão do 
pa ís  ao Dia  I nternac iona l 
Contra a Homofobia, cele-
brado no dia 17 de junho e 
a partir da lei que crimina-
l iza a homofobia em 2019, 
at relada à Lei  de Racismo 
(7716/89),  que  hoje  prevê 
crimes de discriminação ou 
preconceito por “raça, cor, 
etnia, religião e procedência 
nacional”, sua prática con-
templa atos de “discrimina-
ção por orientação sexual e 
identidade de gênero”. Por is-
so, ainda que usado o termo 
de homofobia para definir es-
sa lei, todas as outras pessoas 

LGBTQIA+ são contempla-
das. A luta já trouxe grandes 
avanços, porém há muito a se 
fazer ainda. 
Cerca de 20 milhões de bra-
sileiras e brasileiros (10% da 
população),  se ident i f icam 
como pessoas LGBTQI A+, 
de acordo com a Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais (ABGLT). Cerca de 
92 ,5% dessas pessoas rela-
taram o aumento da violên-
cia contra essa população, 
segundo pesquisa da orga-
nização de mídia Gênero e 
Número.  A inda segundo a 
pesquisa, esses dados estão 
atrelados à eleição de Bolso-
naro, em 2018. De lá pra cá, 
51% das pessoas LGBTQIA+ 
relataram ter sofrido algum 
t ipo de violência motivada 
pela sua orientação sexual 
ou identidade de gênero. A 
pesquisa revela a inda que, 
em comparação com os Esta-
dos Unidos, por exemplo, as 
trans brasileiras correm um 
risco 12 vezes maior de sofrer 
morte violenta do que as esta-
dunidenses. Esse é apenas um 
dos levantamentos que apon-
tam o Brasil como o país que 
mais mata pessoas trans. O 
Relatório Mundial da Trans-
gender Europe mostra que, de 
325 assassinatos de transgê-
neros registrados em 71 paí-
ses nos anos de 2016 e 2017, 
um total de 52% – ou 171 ca-
sos – ocorreram no Brasil.



CONVÊNIOS

Entendo que é 
fundamental 
a organização 
coletiva. Por 
isso,  vista essa 
camisa. Filie-se à 
Adufpa Jennifer Susan Web

-  EAUFPA  -

FONOAUDIOLOGIA GESTÃO AMBIENTAL ÓTICA LIVROS NUTRIÇÃO

Reabilita: fonoaudiologia e tera-
pias associadas  (DESCONTO 15%)
Presencial e Teleconsultas 
Especialidades
- Fonoaudiologia
- Fisioterapia 
- Terapia Ocupacional 
- Psicologia
- Nutrição 

Green City Gestão Ambiental e Sani-
tária  (DESCONTO 20%)
Serviços: 
- Sani�zação de ambientes
- Controle de pragas
- Perfuração, higienização de poço e 
outorga
- Estação de tratamento de água
- Higienização e desinfecção de reser-
vatório de água
- Capinagem e roçagem profissional
- Instalação e manutenção de cen-
trais de ar condicionado

Ó�ca Natasha  (DESCONTOS DE 
20% a 30%)
Rua Antônio Barreto, 744, entre 14 
de março e Generalíssimo Deodoro

Confraria do Livro
- Descontos à vista e no cartão de 
crédito 
- Descontos de 30% nas editoras 
parceiras 
- Crediário próprio 

Nutricionista Andréia Oliveira 
(CONSULTA COM 30% DE DESCON-
TO PARA ASSOCIADOS DA 
ADUFPA)
Exame de Bioimpedância: 20% de 
desconto
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