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Data-base: vigília na Praia Vermelha 

UFRJ: só duas medidas de segurança saem do papel
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O Dia de Paralisação e Vigília na Praia 
Vermelha foi o fato político da semana. 
O ato, convocado pelo Sintufrj, tinha en-

Foto: Renan Silva

tre seus objetivos acompanhar a votação 
da data-base dos servidores pelos minis-
tros do STF, que acabou adiada. A tenda 

armada no pátio do campus compôs o 
cenário para a manifestação integrada à 
campanha salarial da categoria. 

CUT: campanha 
em defesa do 
serviço público 

Frente ao cenário de precarização im-
posto aos servidores públicos, a CUT lan-
çou a Campanha Brasil Forte: Servidores 
Públicos e Estatais de Qualidade, em au-
diência pública sobre o tema, na Comissão 
dos Direitos Humanos do Senado Federal. 

Brasil na ‘Copa da 
Desigualdade’

O Brasil é o único país 
que participou de todas as 
copas do mundo de futebol. 
Mas também é um dos cam-
peões em desigualdade social 
e concentração de renda no 
mundo.
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Projeto Memória Sintufrj
A Coordenação de Edu-

cação, Cultura e Formação 
Sindical convida as compa-
nheiras e companheiros que 
participaram da ocupação 
da Reitoria em 1998 para a 
reunião que dará início ao 
Projeto Memória Sintufrj, 

no dia 4 de julho, às 14h, na 
entidade.  

Esse projeto é importan-
te para a preservação da me-
mória das lutas da nossa ca-
tegoria, as quais se inserem 
nas lutas gerais da classe 
trabalhadora brasileira. Mas 

a iniciativa somente cami-
nhará se houver a colabora-
ção generosa de cada com-
panheira e companheiro. 

Não deixe de dar sua 
contribuição para o resgate 
da história de lutas da nossa 
categoria.

Reunião do Conselho 
de Delegados de Base

Terça-feira, 26, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Pauta: boas-vindas aos delegados recém-eleitos; regimento 
interno dos delegados; artigo 24 do Estatuto do Sintufrj, pe-
rícia contábil e campanha salarial.  

Dia 18 de julho: 
aposentados se reúnem

Às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj.

Adoecimento mental na 
UFRJ em debate

Na quinta-feira, 28, às 14h, no auditório Horácio Macedo 
(Roxinho), será realizado o debate Relações de Trabalho na 
Universidade e Adoecimento Mental, com Alzira Guarany 
(ESS/UFRJ), Simone Silva (Nubea/UFRJ) e Tatiana Maga-
lhães (Progepe/UFF).

Corrêa e Castro é o novo decano do CFCH
O professor da Faculda-

de de Educação, Marcelo 
Macedo Corrêa e Castro,  
foi o escolhido pela comu-
nidade universitária do 
Centro de Filosofi a e Ciên-
cias Humanas (CFCH) para 
ocupar a decania no quadri-
ênio 2018-2022. 

Ele conquistou a pre-
ferência de 26% dos elei-
tores contra 14% do pro-
fessor Fernando Santoro, 
do Instituto de Filosofi a 
e Ciências Sociais (IFCS). 
Votaram técnicos-admi-
nistrativos, professores e 
estudantes de graduação e 

pós-graduação. A pesquisa, 
ponderada, foi realizada de 
18 a 20 do mês de junho, e a 
apuração, no dia 21. 

Nesta segunda-feira, 25, 
o Conselho de Coordena-
ção do CFCH se reúne para 
aprovar o relatório da co-
missão eleitoral.  

Lula é comentarista da Copa do Mundo
Apaixonado por futebol, 

desde o dia 18 de junho, o 
homem que melhor fala a 
língua do povo, o ex-pre-
sidente Lula, é atração do 
Papo com Zé Trajano, pro-
grama da TVT e da Rádio 
Brasil Atual, que vai ao ar 
das 18h às 19h, durante 60 
minutos, de segunda a sex-
ta-feira, até o fi nal da Copa, 
dia 15 de julho. 

O programa é veiculado 
ao vivo, direto da casa do 
apresentador, pelo canal 
44.1 HD, na TV digital, ou 
pelo site tvt.org.br.

Lula escreve seus co-
mentários sobre os jogos, 

Ruy Guerra é homenageado

O cineasta e dramaturgo Ruy Guerra receberá título de 
Doutor Honoris Causa da UFRJ, em sessão solene, no dia 28 
de junho, às 19h30, no Salão Pedro Calmon.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o fale-

cimento da técnica-administrativa 
Rosemere dos Santos Corrêa Leal, 
54 anos, do setor de tomografi a, do 
Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto, ocorrido em 13 de junho. Ela 
foi vítima de septicemia generaliza-
da após cirurgia cardíaca.

a produção do programa 
coloca o texto em legendas 
que são lidas por um locu-

tor e cobertas com imagens 
dos jogos, explica o jorna-
lista José Trajano.

A Divisão de Aperfeiço-
amento na Carreira (Diac), 
da Pró-Reitoria de Pessoal, 
inscreve para o Curso de 
Introdução a Ferramen-
tas de Contravigilância e 

Curso para os técnicos-administrativos
Segurança da Informação. 
O curso, voltado para os 
técnicos-administrativos, 
será realizado de 7 a 28 de 
agosto, com carga horá-
ria de 20 horas, às terças 

e quintas-feiras, das 14h 
às 17h, no Laboratório do 
MOT/NCE. 

Inscrição até 6 de agos-
to, on-line na página da 
Diac. São 20 vagas.
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Data-base mobiliza na UFRJ

Deliberações da plenária da Fasubra
Na plenária nacional da 

Fasubra, realizada nos dias 
15 e16 de junho, em Brasí-
lia, foi empossada a nova 
direção da entidade. Da base 
do Sintufrj fazem parte da 
atual diretoria da Federação 
os seguintes companheiros: 
Valdenise Ribeiro, Yghor Al-
ves, Nivaldo Holmes Filho e 
Paulo Marinho. 

Entre as deliberações 
aprovadas estão: 

Construção de greve geral 
com o conjunto dos servi-
dores públicos federais; ela-
boração de uma pauta que 
unifi que a categoria; centrar 
a luta contra as perseguições 
aos trabalhadores nas ins-
tituições federais de ensino 
superior (Ifes) e contra o as-

sédio moral; acompanhar o 
calendário das centrais sindi-
cais; defl agrar campanha de 
revogação da Emenda Cons-
titucional 95/2016; três de 
agosto, Dia Nacional de Luta 
em Defesa da Saúde e dos 
SUS; atualizar o projeto Uni-
versidade Cidadã; defi nir a 
data de 8 de agosto como Dia 
Nacional de Luta em Defesa 

da Segurança Orgânica das 
Universidades; e realizar o 
encontro do jurídico da base 
da Fasubra.

Sobre os HUs:
Realizar debates e audiên-

cias públicas nos estados em 
defesa dos HUs; organizar o 
GT HUs; atualizar o projeto 
HUs que queremos; elaborar 

um dossiê sobre os HUs; de-
fender junto aos deputados 
de esquerda a criação de uma 
Frente Parlamentar em Defe-
sa dos HUs e projetos de leis 
para os HUs; e realizar um 
encontro nacional dos traba-
lhadores dos HUs.

Mais informações quan-
do o ID da Fasubra for di-
vulgado.

Supremo Tribunal Federal adiou mais uma vez a votação da data-base, reivindicação histórica dos servidores

Os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
não votaram a data-base 
dos servidores, como estava 
previsto, na quarta-feira, 20. 
Mas a vigília convocada pelo 
Sintufrj no Dia Nacional de 
Paralisação e Luta em defesa 
dos direitos e da democracia 
na Praia Vermelha atraiu 
trabalhadores da UFRJ para 
o ato político incorporado à 
campanha salarial. 

As manifestações ocorre-
ram em Brasília e em outros 
locais Brasil afora. Por orien-
tação da Fasubra e das de-
mais entidades do serviço pú-
blico federal, 20 de junho foi 
dia nacional de mobilização 
pela conquista da data-base. 

A data-base é uma reivin-
dicação histórica dos servi-
dores públicos e tem pautado 
o movimento ao longo dos 
anos. O item não sai da pau-
ta das campanhas salariais. 
Por orientação da Fasubra 
e por decisão da categoria 
na assembleia, 20 de junho 
foi também dia nacional de 
pressão ao STF pelo direito à 
data-base. 

A atividade teve a cober-
tura da TVT (tevê dos traba-
lhadores), e houve momentos 
em que foi transmitida pelo 
Facebook do Sintufrj.   

Data-base, já!
Data-base, já! e defesa de 
direitos e da democracia de-
ram o tom das manifestações 

políticas na Praia Vermelha. 
O ato começou com uma 
panfl etagem. A coordena-
dora de Comunicação do 
Sintufrj Marisa Araujo expli-
cou que a votação no STF da 
data-base fora interrompida 
em 2014 por pedido de vistas 
do ministro Dias Tofolli, de-
pois de sete dos 11 ministros 
já terem votado: 3 a favor e 
4 contra. “Data-base é um 
direito constitucional dos 
servidores públicos das três 
esferas”, lembrou. 

A coordenadora Noemi 
de Andrade reafi rmou que 
a data-base é um direito do 
servidor e garante que o go-
verno sente e negocie com as 
categorias. “Essa discussão 
passa pela defesa de direitos 
e da democracia, porque a 
Constituição não está sendo 
cumprida”, afi rmou. Noemi 
informou que há um proje-
to tramitando no Congresso 
para o estabelecimento da 
data-base dos servidores. 
“Dessa reivindicação históri-
ca não abriremos mão".

Robson Leite, ex-secretá-
rio de Trabalho e Emprego 
do município, destacou a im-
portância da data-base para 
os técnicos-administrativos 
em educação, por isso é uma 
agenda de luta histórica. 

A técnica-administrativa 
da Faculdade de Letras Mar-
ly Rodrigues avaliou que na 
UFRJ houve paralisação, 
mas lamentou a pouca parti-

cipação dos trabalhadores no 
ato-vigília. Ela reiterou que a 
data-base é um direito de to-
dos os servidores e pauta de 
todas as greves. 

Orlando da Conceição, téc-
nico-administrativo da Bio-
logia, ressaltou a importância 
dos trabalhadores presentes 
ao ato-vigília para o fortale-
cimento da luta na UFRJ por 
direitos. Hilen Moisés, da 
PR-6, acrescentou: "Temos 
que estar juntos em coletivos, 
partidos, sindicatos, institui-
ções que vão nos unir e dar 
capacidade de mobilização e 
reação". 

Fotos: Renan Silva

LUTA. Dia de Paralisação, 
vigília, defesa de direitos e  
democracia na Praia Vermelha
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UFRJ: só duas medidas do pacote 
de segurança foram efetivadas

POLICIAMENTO. Segundo o prefeito, quatro viaturas da PM foram deslocadas para o Fundão

Dia 23 de junho fez um 
mês do anúncio de uma série 
de medidas a serem tomadas 
pela UFRJ para melhorar 
a segurança no campus do 
Fundão – anunciadas no cla-
mor da comunidade univer-
sitária diante da sucessão de 
assaltos.  De um rol de oito 
medidas, apenas duas se efe-
tivaram: o patrulhamento no 
campus e a operação de no-
vas câmeras.

A principal medida – 
adesão ao Programa Estadu-
al de Integração na Seguran-
ça (Proeis) –  está emperrada 
em pendências contratuais 
entre a Petrobras e a Polícia 
Militar. A audiência pública 
anunciada pelas autoridades 
universitárias para discutir o 
assunto não foi realizada.

O prefeito da Cidade 
Universitária, Paulo Ripper, 
alegou difi culdades buro-
cráticas e falta de verbas ao 
fazer um histórico das ações 
empreendidas pela prefeitu-
ra. Mas ele disse que a segu-
rança do campus aumentou 
com o patrulhamento da 
PM, independente do Proeis, 
que ainda será instituído na 
UFRJ. O Proeis possibilita o 
trabalho de policiais em ho-

rário de folga para reforço no 
patrulhamento.

“Mais importante é ga-
rantir a segurança. Desde en-
tão não tivemos mais ocor-
rências”, afi rmou Ripper. A 
manutenção do patrulha-
mento com quatro viaturas 
e oito homens, nos moldes 
do Proeis, foi acertada no dia 
12 de junho em reunião com 
o Comando Geral da Polícia 
Militar. 

O prefeito falou sobre o 
tema no Laboratório de Es-
tudos de Segurança e Defesa 
(LESD), do Instituto de Re-
lações Internacionais e De-
fesa (Irid), na Faculdade de 
Letras. 

Ripper ressaltou o fun-
cionamento, desde 30 de 
maio, das novas câmeras 
para reconhecimento facial 
de motoristas e caronas. 
Elas ajudarão no controle 
de acesso e na investigação 
policial.

No debate sobre segu-
rança, o Sintufrj defende 
concurso público para segu-
ranças da UFRJ. Apesar da 
extinção do cargo, a excep-
cionalidade da situação na 
universidade justifi caria a 
medida, defende o Sindicato.

CUT lança campanha em 
defesa do serviço público 

BRASIL

Frente ao cenário de 
precarização imposto aos 
servidores públicos, a CUT 
lançou a Campanha Brasil 
Forte: Servidores Públicos 
e Estatais de Qualidade, em 
audiência pública sobre o 
tema, na Comissão dos Di-
reitos Humanos do Senado 
Federal. O objetivo da ação 
é promover o debate e a luta 
contra os retrocessos pro-

movidos pelo governo ilegí-
timo Michel Temer.

A campanha tem três 
pilares principais, explicou 
a secretária de Relações de 
Trabalho da Central Única 
dos Trabalhadores nacional, 
Graça Costa. O primeiro de-
les é a revogação da Emenda 
Constitucional 95, que con-
gela por 20 anos os gastos 
públicos e investimentos nas 

áreas sociais. Aprovada em 
dezembro de 2016, o projeto 
já produz efeitos negativos 
em relação aos direitos so-
ciais e ao reajuste do funcio-
nalismo público. 

O segundo está centrado 
na defesa das estatais públi-
cas e a serviço da sociedade. 
Já o terceiro pilar pauta a 
valorização do serviço pú-
blico e das estatais. 

 Adesão ao Proeis: a Petrobras já se comprometeu a fazer o pagamento dos policiais, 
mas há pendências contratuais.

 Investimento na Divisão de Segurança da UFRJ (Diseg). Compra de quatro viaturas, 
armamento e reforma da sede. O aumento do efetivo depende de liberação do governo 
para realização de concurso público para vigilante da UFRJ.

 Fechamento de entradas e saídas do campus em horários determinados e controle de 
tráfego. Ainda estão sendo feitos estudos sobre o impacto no trânsito. 

 Melhoria na iluminação e câmeras para os estacionamentos. Foi encaminhado um 
pacote, que depende de liberação de verbas do MEC.

 Participação mais ativa da Divisão Antissequestro (DAS), em parceria com 37ª DP, 
nas investigações sobre as quadrilhas que vêm atuando na Cidade Universitária – Em 
virtude de outros compromissos, a DAS está fora da apuração. 

Cadê?

Foto: Divulgação
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Ações na Justiça: veja em qual 
situação você se enquadra

 Adicional de Plantão Hospitalar (APH)
Os sindicalizados que recebem o Adicional de Plantão Hospitalar (APH) poderão 

propor ações individuais para suspensão do desconto do percentual de contribuição 
previdenciária sobre esses adicionais. Porque o APH não se incorpora aos proventos 
da aposentadoria. Podem, também, requerer a diferença dos últimos cinco anos já des-
contados.

Agende atendimento com o Departamento Jurídico do Sintufrj e traga contrache-
ques ou fi cha fi nanceira; Identidade, CPF e comprovante de residência.

 Cartão consignado
Os juros do cartão consignado são absurdos. As fi nanceiras que oferecem emprés-

timo consignado aplicam taxas de juros de cartão de crédito, que são maiores que as 
praticadas para crédito consignado. 

O Departamento Jurídico Cível do Sintufrj está pronto para preparar ações contra 
esse abuso ao consumidor. O objetivo da ação é obter o reconhecimento do Judiciário 
de que os lançamentos no extrato são empréstimos consignados como outro qualquer 
e não saque no cartão de crédito. E que, portanto, deverá ser aplicada a taxa de juros-
-limite estabelecida pelo Ministério do Planejamento de 2,5% ou 2,2%, dependendo 
do caso. 

Mas, atenção, as ações serão propostas para os servidores que contrataram o cartão 
consignado e não realizaram a função de cartão de crédito. E mesmo aqueles que já 
quitaram o empréstimo também poderão propor ação.

Para maior efi cácia da ação, o Sintufrj ingressará na Justiça já com os cálculos 
prontos, para mostrar o que de fato deveria ter sido cobrado ao servidor.  Para isso, a 
entidade disponibilizará um profi ssional para a elaboração dos cálculos. 

Agende uma hora com o Jurídico do Sintufrj e compareça com os documentos 
(Identidade e CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, fatura do car-
tão de crédito de todo o período e contracheque ou fi cha fi nanceira de todo o período).

Para falar com o Jurídico do Sintufrj, é só ligar para o Alexandre Sousa pelo telefone 
(21) 3194-7133 e agendar. 

CAURJ

Projeto Ópera na UFRJ apresenta A flauta mágica
A Escola de Música da 

UFRJ comemora os seus 
170 anos de existência com 
a 21ª montagem da mais 
conhecida e popular ópera 
de Mozart, A fl auta mági-
ca, uma obra-prima que 
agrada a adultos e crianças. 

A temporada do projeto 
Ópera na UFRJ já come-
çou, mas quem perdeu as 
apresentações no Rio de 
Janeiro (na Escola de Mú-
sica) poderá assistir à ópe-
ra A fl auta mágica de 29 
de junho a 1º de julho, no 
Teatro Municipal de Nite-
rói (Rua XV de Novembro, 

35, Centro), no programa 
Óperas de Inverno. A en-
trada custa R$ 10 a intei-
ra e R$ 5 a meia, ou para 
quem levar um quilo de ali-
mento não perecível. 

Música, dança, 
arte e teatro
A montagem une técnicos-
-administrativos, docentes 
e estudantes de diversas 
unidades da UFRJ e da 
UniRio. 

Com direção musical de 
Inácio De Nonno, direção 
cênica de Julianna Santos, 
regência de André Cardoso 

e Felipe Prazeres e dire-
ção coreográfi ca de André 
Meyer, a montagem conta 
com dois elencos compos-
tos por solistas formandos 
e formados da Escola de 
Música e do Instituto Villa-
-Lobos/UniRio; a Orques-
tra Sinfônica da UFRJ; o 
Coral Brasil Ensemble e 
cantores do Coro Infantil 
da UFRJ; e bailarinos da 
Companhia de Dança Con-
temporânea da UFRJ. 

Na criação e confec-
ção do cenário e fi gurinos, 
estudantes dos cursos de 
Artes Cênicas da Escola de 

Belas Artes; e na direção 
cênica, estudantes da Di-
reção Teatral da Escola de 
Comunicação.

Fantasia – Cantada em 
alemão e com diálogos em 
português, a ópera “abre 
as portas de um mundo 
mágico de canto e música 
orquestral, de personagens 
fabulosos em criativos e 
coloridos fi gurinos e cená-
rio impactante, com jogos 
de luz, garantindo mais de 
duas horas de divertimen-
to musical e de espetáculo 
cênico”, informam os orga-
nizadores. 

Foto: Divulgação
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Copa do Mundo sob outro ângulo
Debates na EEFD expõe mazelas sociais que se escondem sob o glamour da elite do futebol

Transexualidade não é doença
A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) retirou 
a transexualidade da lista 
de transtornos mentais. O 
anúncio foi feito no dia 18 
de junho, durante a 11ª revi-
são da Classifi cação Interna-
cional de Doenças (CID). A 
última revisão desta norma 
havia sido feita há 28 anos 
e, nela, até então, a transe-
xualidade era entendida 
como “transtorno de identi-
dade de gênero”.

Segundo a OMS, há cla-
ras evidências de que a tran-

sexualidade não é um trans-
torno mental. “De fato pode 
causar enorme estigma para 
as pessoas que são transe-
xuais e, por isso, ainda exis-
tem necessidades signifi ca-
tivas de cuidados de saúde”, 
justifi ca a organização em 
nota divulgada no site.

Discurso vazio 
A decisão da OMS que es-
vazia o discurso de grupos 
de psicólogos que falam 
em cura ou tratamento, 
num desrespeito à diver-

sidade sexual dos seres 
humanos, foi comemora-
da por defensores dos di-
reitos humanos e ativistas 
do movimento LGBTI+ em 
todo o mundo. 

Para a secretária nacio-
nal de Políticas Sociais e 
Direitos Humanos da CUT, 
Jandyra Uhera, a decisão 
é uma vitória importante, 
mas a luta contra a transfo-
bia no país, que ocupa a tris-
te posição de ataques violen-
tos a este segmento, tem que 
avançar.

Decisão histórica da OMS vai contra o desrespeito à diversidade sexual dos seres humanos  

GÊNERO

Sacada genial teve a Es-
cola de Educação Física e 
Desportos (EEFD), que, 
aproveitando a Copa do 
Mundo, organizou evento 
acadêmico para discutir com 
a comunidade universitária 
temas que estão presentes 
no futebol, como racismo, 
homofobia, machismo e ex-
clusão social.   

O evento A EEFD na 
Copa 2018, com debates, 
exibição de jogos e outras  
atividades culturais, prosse-
gue até quinta-feira, 28, no 
auditório Maria Lenk. Ele 
está sendo realizado em par-
ceria com as Pró-Reitorias 
de Graduação; Pós-Gradua-
ção e Pesquisa; Extensão; e 
Políticas Estudantis.

Segundo a vice-diretora 
da Escola, Angela Brêtas, a 
ideia é aproveitar o momen-
to da Copa e tratar o futebol 
sob outras perspectivas: “É 
importante pensar o futebol 
mais amplamente; por isso, 
organizamos esse evento 
acadêmico para ampliar o 
olhar sobre o tema”.  

Debate quente 
Na mesa-redonda “Futebol 

Para Sílvio Ricardo, 
o futebol é um espaço de 
exclusão: “O percentual 
que consegue viver desse 
esporte é muito pequeno, 
porque a grande maioria 
(dos profi ssionais) ganha 
em média um salário míni-
mo e meio”. 

Na avaliação de Nei Jor-
ge, o futebol proporciona 
uma possibilidade de ascen-
são pelas classes populares, 
mas na prática continua di-
ferenciando as classes. “Os 
clubes mostram isso. Os só-
cios são de famílias abasta-
das, muito diferente do só-
cio-torcedor. São as elites 
que norteiam a sociedade e 
que transformaram o fute-
bol num grande mercado, 
afi rmou. 

Rafael Fortes chamou 
atenção para o imediatis-
mo com o qual  vem sendo 
tratado o futebol e a pouca 
preocupação em guardar 
imagens e áudios para o 
futuro: “Se formos pesqui-
sar a Copa de 2018 daqui a 
20 anos, encontraremos os 
arquivos dos jornais, mas 
poucas alternativas de ou-
tras mídias ou visões”. 

e Ciências Sociais e Huma-
nas”, na quinta-feira, 18, me-
diada pelo professor da uni-
dade Alex Pina de Almeida, 
em meio à discussão sobre 
o gol inválido (ou não) da 
Suíça contra a Seleção Bra-

sileira, o mau desempenho 
do atacante  Lionel Messi no 
jogo de estreia da Argentina 
no mundial, os debatedores 
convidados Sílvio Ricardo 
da Silva (Educação Física/
UFMG), Rafael Fortes (Co-

municação/UFRJ) e Nei Jor-
ge dos Santos Jr (História/
UFRJ) levantaram questões 
como direitos de imagem, 
patrocinadores, torcidas or-
ganizadas, nacionalismo e 
desigualdade.   

Fotos: Renan Silva

Foto: Internet

NEI Jorge (História/UFRJ) RAFAEL Fortes (ECO/UFRJ) SÍLVIO Ricardo (UFMG)
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Brasil na ‘Copa da 
Desigualdade’
Sempre nas primeiras 
posições, país é uma espécie 
de “Real Madrid” da 
concentração de renda global

O Brasil é o único país que 
participou de todas as copas 
do mundo de futebol, e quase 
sempre ocupou um lugar no 
alto do ranking das melhores 
seleções do planeta. Mas esse 
não é o único destaque do 
país, pois, também no campo 
da concentração de renda, o 
Brasil nunca deixou de estar 
presente no pódio das nações 
mais desiguais do globo.

Assim como no futebol, 
onde temos rivais podero-
sos em nossas fronteiras, a 
excepcionalidade brasileira 
na distribuição de renda é 
compartilhada pelos vizinhos 
da América Latina e Caribe 
(ALC), reconhecidamente o 
continente mais desigual do 
mundo – quando medido pelo 
Índice de Gini, que varia entre 
zero (nenhuma desigualdade) 
e um (desigualdade total).

Nota-se que a América 
Latina, com Gini em torno de 
0,50, está no topo da má dis-
tribuição de renda durante 
todo o período compreendi-
do entre 1988 e 2013. 

Segundo dados do Ban-
co Mundial, considerando o 
Índice de Gini captado pelas 
pesquisas domiciliares entre 

2014 e 2015, os dez países mais 
desiguais do mundo são estes 
apresentados na tabela ao lado. 

Nota-se que o Brasil, mes-
mo com a redução do Índice 
de Gini nos últimos anos, 
ainda continua participando, 
com destaque, do seleto clube 
dos países com maior con-
centração de renda.

No topo
O Brasil é uma espécie de 
“Real Madrid” da concentra-
ção de renda global. No pe-
ríodo do superciclo das com-
modities, entre 2003 e 2013, 
quando os preços favoráveis 
dos produtos exportados 
possibilitaram o crescimento 
da economia, do emprego e 
da renda, parecia que o país 
estaria virando o jogo e redu-
zindo seus níveis extremos 
de desigualdade, pelo menos 
como indicavam as pesqui-
sas domiciliares.

Todavia, as pesquisas, re-
alizadas nas residências têm 
limitações bem conhecidas, 
especialmente no que diz 
respeito às informações so-
bre os rendimentos dos mais 
ricos. Outro ponto: trabalho 
realizado por pesquisadores 

conclui que a concentração 
de renda entre os mais ricos 
é superior àquela apontada 
pelos dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad). 

Enquanto as pesquisas 
domiciliares indicavam que a 
fração recebida pelo 1% mais 
rico na pirâmide de renda 
brasileira caiu de 14,8% para 
12,9%, entre 2006 e 2014, as 
estimativas fundamentadas 
nos dados tributários mos-
tram percentuais mais altos 

e mais estáveis: de 22,4%, 
tanto no início quanto no fi m 
do período.

O fato é que o Brasil con-
tinua com uma escandalosa 
concentração de renda. E a 
desigualdade não é uma boa 
base para o desenvolvimento 
e a segurança pública. 

O Brasil, mesmo convi-
vendo com alta iniquidade 
pública e privada, se orgulha 
de estar na liderança das oito 
nações que já venceram pelo 
menos uma Copa do Mundo 

de Futebol e entra em campo 
para disputar o hexacampeo-
nato na Copa de 2018. 

Mas, com os efeitos inde-
sejáveis da crise econômica 
contemporânea, se não to-
mar cuidado, pode subir ain-
da mais neste ranking e ocu-
par, juntamente com a África 
do Sul, a lamentável posição 
de fi nalista do campeonato 
mundial de desigualdade. 
(com informações e parte 
de texto fornecidos pelo site 
Colabora).
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“Presença, história e desafios no Rio de Janeiro”
“Nunca mais nunca 
mais/ A terra há de 
voltar (...) Há pouco 
tempo chegaram/ Mas 
mil anos se passaram/ 
Dentro do seu coração”. 
Estes versos tristes 
do fado interpretado 
por Roberto Leal são 
de uma das músicas 
que embalam o acervo 
de imagens, vídeos e 
objetos da exposição 
"Migrações e refúgio: 
presença, história e 
desa� os no Rio de 
Janeiro", a mais recente 
curadoria do Projeto 
Espaço Memória, Arte 
e Sociedade Jessie Jane 
Vieira de Souza, do 
Centro de Filoso� a e
Ciências Humanas.

Estão expostos objetos, 
carteiras de identifi cação, 
antigas fotos de navios api-
nhados de gente, chegadas 
ao Brasil, registros do cotidia-
no dos migrantes em novas 
terras, entre cenas atuais da 
triste situação dos refugiados 
venezuelanos no nosso país. 
Além de exposição, o Proje-
to Espaço Memória também 
oferece diversas atividades 
para o público, como pales-
tras, debates, rodas de con-
versas, exibição de fi lmes, en-
tre outras ações relacionadas 
ao tema em questão.  

Os debates terminaram 
dia 20, mas a exposição (no 
segundo andar da decania, 
das 8h às 21h) segue até 30 
de agosto, e ainda há uma 
atividade prevista para o dia 
4 de julho, às 14h, no audi-
tório: “Niñas(os) e Mayores 
compartilhando trajetórias 
e narrativas”, mesa-redonda 
com crianças da Venezuela 
e da Colômbia e idosos do 
Centro Social de Mayores 
(da Casa de Espanha).

Primeiro espaço 
cultural de decania

O Projeto Espaço Me-
mória, Arte e Sociedade 
Jessie Jane Vieira de Souza 
já apresentou, desde 2016, 
seis exposições, entre as 
quais “A revolução em ima-
gens” (sobre a revolução de 
1917) e "Mwana: infância e 
relações raciais no Brasil e 
na África", ambas em 2017. 
E já há novos temas à vista, 
um deles “Favela”. 

Ludimila Cavalcanti, que 
divide a coordenação com 
Francisco Portugal, explica 
que este é o primeiro espaço 
cultural da UFRJ inserido 
em uma decania, um proje-
to de integração acadêmica 
que reúne todas as unida-
des do Centro, o Sistema 
de Bibliotecas, o Fórum de 
Ciência e Cultura, o Insti-
tuto Benjamin Constant e o 

Grupo Tortura Nunca Mais.
Além do público em ge-

ral, o Projeto busca alcan-
çar estudantes do ensino 
básico e de universidades, 
movimentos sociais, sindi-
catos e gestores de políti-
cas públicas. “É um espaço 
de formação e de pesquisa 
envolvendo docentes, estu-
dantes, técnicos-adminis-
trativos e o público externo 
para construção das cura-
dorias. Então, é também 
um projeto democrático 
para a participação social, 
de diálogo com a socieda-
de”, aponta Ludimila, orgu-
lhosa dos êxitos alcançados 
pelo trabalho realizado até 
o momento. 

Mais informações: www.
cfch.ufrj.br e no Facebook 
@espaçojj.

ACERVO. Foto de migrantes da exposição  

DOCUMENTOS. História de vidas 

LUDIMILA Cavalcanti

Fotos: Renan Silva

Foto: Divulgação
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