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Pró-Reitoria de Pessoal analisa 
recursos contra o corte dos 26,05% 

Companheira e companheiro, 
está chegando o dia da festa de con-
fraternização dos sindicalizados 
ao Sintufrj, que este ano será na 
sexta-feira, 13 de dezembro. Vamos 
nos preparar para a tradicional 
explosão de alegria. A conjuntura 
política que se apresenta tão adver-
sa aos interesses dos servidores e da 
classe trabalhadora em geral exige 
que, juntos, nos energizemos para 
iniciarmos um 2019 com muita 
disposição para transformarmos 
a realidade a nosso favor. 

Mais detalhes na próxima 
edição do Jornal do Sintufrj. 
Aguardem!

universidades 
no radar

Brasil nas trevas: 

Um vídeo e 
um debate 
marcaram a 
abertura do Mês 
da Consciência 
Negra,  na Praia 
Vermelha, 
organizado pelo 
Sintufrj.
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Começou na terça-feira, 6, 
a Copa Sintufrj 25 anos de fu-
tebol society com quatro equi-
pes entrando em campo: Gla-
diadores do CT, que goleou por 
3 a 0, e Ladedetec, e Biofísica e 
CCS, com a vitória nos pênaltis 
do CCS por 3 a 1. No tempo re-
gulamentar os dois times em-
pataram em 2 a 2.   

Devido à chuva, a segun-
da rodada do Campeonato que 
seria na quinta-feira, dia 8, foi 
transferida para esta terça-feira, 
13, no mesmo local: campo do 
Cepe/Fundão nos seguintes ho-
rários: às 16h Sintufrj x ETU e 
às 17h EEFD x Reitoria. E na 
quinta-feira, 15, duas equipes se 
enfrentarão. 

Na quarta-feira, 7, a enfer-
meira Mariangélica Oliveira da 
Silva foi alvo de uma homena-
gem surpresa dos colegas de tra-
balho no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho. Depois 
de 38 anos de serviços prestados 
à UFRJ, sendo 20 como chefe do 
ambulatório, Angélica (como é 
carinhosamente chamada pelos 
servidores do HU) vai se aposen-
tar, mas deixará sua marca na 
unidade e na enfermagem. Ela 
é reconhecida na área hospita-
lar por seu trabalho pedagógico 
com os pacientes, principal-
mente com os diabéticos, pois, 

Valeu, Mariangélica!

com muita paciência, os ensina 
a se cuidar e a autoaplicar in-
sulina.  

Mariangélica, ou sim-
plesmente Angélica, teve seu 
trabalho reconhecido inter-
nacionalmente em encontros 
e congressos, e foi citada em 
livros de autoria de integrantes 
da comunidade universitária 
da UFRJ. Emocionada com o 
carinho das companheiras e 
companheiros de trabalho, a 
homenageada reafirmou seu 
compromisso como profissional 
de saúde: “Minha bandeira são 
os pacientes”.

MARIANGÉLICA recebe o carinho dos colegas de trabalho

Confira a tabela de 
preços do Plano Classic:

Faixa etária        Valor
00 a 18 anos        R$ 123,28
19 a 23 anos        R$ 167,68
24 a 28 anos        R$ 167,68
29 a 33 anos        R$ 202,88
34 a 38 anos        R$ 202,88
39 a 43 anos        R$ 238,13
44 a 48 anos        R$ 301,91
49 a 53 anos        R$ 393,31
54 a 58 anos        R$ 556,61
+ de 59 anos       R$ 709,24 

Aviso do Sintufrj aos 
conveniados à Unimed

Informamos o encerramento 
do contrato com a empresa que 
administrava o plano de saúde 
Unimed dos sindicalizados. A 
decisão, tomada após exaustivas 
tratativas, é motivada por uma 
série de problemas na prestação 
do serviço.

Foram inúmeras reclama-
ções dos sindicalizados sobre a 
negligência da administrado-
ra no suporte aos usuários do 
plano. Além disso, descobrimos 
irregularidades gravíssimas, 
como a inclusão de usuários 
não sindicalizados e até externos 

aos quadros da UFRJ na fatura 
do Sintufrj. O distrato tornou-se 
imperativo.

Agrava a situação o aditivo 
contratual assinado pela gestão 
anterior do Sindicato prevendo 
uma multa lesiva ao Sintufrj, 
mesmo com os problemas em 
profusão na prestação de serviços 
da empresa CACSS. Para piorar, 
mesmo comunicada da decisão 
do Sintufrj, a CACSS insiste em 
realizar adesões ao plano, cujo 
valor, inclusive, foi reajustado 
sem comunicação ao Sintufrj.

Estamos trabalhando para 

encerrar imediatamente todas as 
questões contratuais e buscando, 
ao mesmo tempo, alternativas de 
convênios para os trabalhadores 
que garantam uma cobertura 
equivalente dos serviços e benefí-
cios e mensalidades mais baixas, 
aliviando o peso no bolso do sin-
dicalizado.

É importante ressaltar que 
nada impede que o sindicali-
zado continue com seu con-
trato com a antiga operadora 
do plano de forma individual, 
independentemente do plano-
-empresa. 

Plano de saúde Amil Allcare
Adesão sem carência até o dia 20 de novembro. Postos de atendimento: sede do Sintufrj (Fundão), 

subsedes na Praia Vermelha e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (hall dos elevadores). 
Telefones: 0800 601-1013 e (21) 3194-7100.

COMUNICADO IMPORTANTE

TABELA DE PREÇOS

PLANO DE SAÚDE
O SINTUFRJ comunica aos beneficiários atual-

mente inscritos nos planos de saúde vinculados à 
UNIMED Rio, o encerramento no próximo dia 
30/10/2018 do contrato mantido com essa opera-
dora, considerando que as negociações de reno-
vação com o CLUB CACSS não prosperaram de 
forma favorável para a manutenção da parceria.

Temos ainda a satisfação de informar aos 
filiados do SINTUFRJ, que a partir de 01/12/2018, 
com a gestão direta da AllCare Administradora 
de Benefícios, a assistência médica de todos fica 
plenamente garantida com a qualidade e exce-
lência dos planos ofertados pela Amil Assistên-
cia Médica.

Contudo em função da substituição do vínculo 

com a operadora estipulante do contrato e 
respeitando as regras da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), obrigatoriamente será 
necessária a Atualização Cadastral dos beneficiá-
rios assistidos pela Unimed Rio, para adequação 
do seu plano de saúde aos produtos disponíveis 
na AMIL, evitando assim a descontinuidade da 
assistência médica contratada.

Alertamos que o dia 20/11/2018 é o prazo 
máximo negociado com a AMIL para o preenchi-
mento dessa Atualização Cadastral, por isso toda 
a equipe do SINTUFRJ, não medirá esforços para 
garantir canais de atendimentos, que permitam 
de maneira ágil e assertiva, o acesso as informa-
ções necessárias para a adesão aos novos 
planos ofertados.

ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES
PAGAMENTO DA MENSALIDADE ― O paga-

mento das mensalidade será realizado direta-
mente pelo beneficiário, ficando a AllCare Admi-
nistradora de Benefícios, responsável mensal-
mente pela cobrança, conforme indicação da 
opção desejada pelo titular do plano:

 Débito em Conta Corrente

 Boleto Bancário

CARÊNCIA ― Isenção total de carências para 
todos os beneficiários que protocolarem sua 
atualização de Dados Cadastrais ou nova adesão 

Sem taxa de adesão.

até o dia 20/11/2018.

CARTEIRINHAS ― Os cartões de todos os 
beneficiários que fizerem a atualização cadastral, 
serão substituídos, para a continuidade dos 
atendimentos a partir de 01/12/2018.

DEPENDENTES 

 Esposa(o) ou Companheira(o), comprovada a 
união estável por meio dos documentos de 
certidão de casamento ou declaração pública de 
união estável (realizada em cartório de títulos e 
documentos), respectivamente;

 Filhos (as) solteiros (as) naturais, adotivos, 
com guarda provisória ou definitiva, enteados e 
os tutelados na forma de lei, desde que possuam 

até 40 anos completos e netos até 17 anos 
completos;

 Filhos (as) inválidos, declarados no Imposto 
de Renda do beneficiário titular.

PLANO ― Abaixo características gerais de 
coberturas dos planos disponíveis:

 Segmentação: Ambulatorial + Hospitalar 
com Obstetrícia;

 Acomodação:  Enfermaria ou Apartamento;
 Abrangência:  Regional ou Nacional;
 Fator Moderador:  Sem Coparticipação;
 Rede:  Aberta – Credenciada e Própria.

POSTOS DE ATENDIMENTO

INFORMAÇÕES E VENDAS
0800 601 1013
(21) 3194-7100

contato@allcarecredenciamento.com.br

Sede – Ilha do Fundão
Subsede – Praia Vermelha

Hospital Universitário

Acomodação

00 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 acima

Plano

Reg. ANS

Medicus Esp

Enfermaria
 196,19
221,85
300,51
355,56
405,12
408,95
444,15
561,49
824,31
1.051,31

454260056
Medicus 122

Enfermaria
 233,28
264,71
360,24
427,27
487,60
492,20
535,07
677,82
997,65

1.273,90

466861128
Medicus Esp 122

Apartamento
 231,27
262,19
356,99
423,33
483,08
487,62
530,12
671,49
985,30
1.261,72

454252055
Medicus 122

Apartamento
272,44
309,57
423,30
502,96
574,63
580,15
631,07
800,70
1.180,69
1.508,98

466860120
Opção 122

Apartamento
 282,90
321,54
440,08
523,07
597,82
603,51
656,58
833,35

1.229,38
1.571,45

466858128

Tabela válida somente para a vigência 01-12-2018.
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O Setor de Convênios do Sintufrj coloca à disposi-
ção da categoria mais uma opção em plano de saúde: 
Cemeru, que atende por rede própria na Zona Oeste. 
Cobertura: emergência hospitalar; emergência pediá-
trica; exames (todos); cirurgias e consultas em todas 
as especialidades médicas. Internações: em quarto 
particular ou enfermaria. 

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, na sede do Sintufrj, no Fundão. Telefones do pla-
no Cemeru: (21) 2416-1515 e 2415-9266. 
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PLANO VERÃO

PLANO BRESSER

26,05%: Pró-Reitoria examina recursos

Reitoria faz cálculos dos valores dos 26,06%

O pró-reitor de Pessoal, Ag-
naldo Fernandes, informou que 
os recursos administrativos de 
cerca de 4 mil e 600 servidores 
contra o corte dos 26,05% a 
partir do pagamento de no-
vembro que sai em dezembro 

estão sendo analisados pela 
PR-4. Ele não indicou prazos 
para as respostas.

Como se sabe, a Reitoria 
notificou, por meio de telegra-
ma, servidores de que os 26,05% 
referentes ao Plano Verão se-

riam cortados.  Os telegramas 
foram enviados para aqueles 
que recebem o percentual 
administrativamente.

O assessor jurídico do 
Sintufrj Rudi Cassel preparou 
minuta de recurso administra-

tivo a ser encaminhada indi-
vidualmente pelos notificados 
como última tentativa de evitar 
o corte imediato dos 26,05%.

E quem não está na lista?
Quem não está na lista da 

Reitoria é porque faz parte da lista 
original do processo judicial dos 
26,05% do Plano Verão que o Tri-
bunal de Contas da União (TCU) 
mandou cortar desde fevereiro, 
e que vinha sendo evitado por 
inciativas do Sindicato.

Esta ação que o Sintufrj 
ganhou corresponde ao percen-
tual que deixamos de receber no 

período de 17 de julho de 1987 a 
11 de dezembro de 1990. À época 
(governo Sarney) existia um 
gatilho acionado sobre os salários 
toda vez que a infl ação atingia um 
determinado patamar. 

A ação movida pelo Sindicato 
foi para recuperar a diferença 
gerada pelo gatilho que deixamos 
de receber. 

Repetindo: o pagamento des-
ses atrasados corresponde ao perí-
odo de 17 de julho de 1987 a 11 de 
dezembro de 1990. Naquela época, 
só existia a Asufrj, e somente os 
associados eram representados 
pela associação. Por esta razão, 
à época desse processo judicial 
(Plano Bresser) o juiz pediu que 
fosse anexado a ele a listagem 
ofi cial dos associados até maio de 
1991. Essa listagem de associados 
foi elaborada pela Reitoria.

Como já informamos, a 
Reitoria aceitou a solicitação do 
Sintufrj para que esta efetivasse 
os cálculos para os sindicalizados. 
Como o número de servidores é 
grande, a listagem com os cálculos 
está sendo enviada gradualmente.  

Atenção sindicalizados para a lista da ação vitoriosa dos 26,06% do Plano Bresser:

1 – Para promovermos a execução em seu nome, o escritório necessitará de seus dados cadastrais 

pessoais e cópia dos documentos (identidade, CPF, comprovante de endereço e 1 contracheque 

atual), que devem ser digitalizados e entregues no portal http://2606-sintufrj.servidor.adv.br/login .

2 – Além disso, é necessária a procuração para os advogados atuarem. A procuração já preenchida 

está disponível neste portal. A procuração deve ser impressa, assinada, ter a fi rma reconhecida, ser 

digitalizada e entregue no portal.

3 – Depois, a procuração original deve ser entregue na sede do sindicato (na Av. Brigadeiro Trom-

powsky, Praça Jorge Machado Moreira, s/nº, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro).

O portal
A direção do Sindicato, com apoio 

técnico da assessoria jurídica, criou um 
portal (veja o link abaixo) na inter-
net para facilitar o acesso dos servidores 
interessados na ação. Nesse portal serão 
encontradas informações mais detalhadas 
sobre o processo e, importantíssimo, o passo 
a passo da execução para o recebimento 
dos atrasados.

Como fazer

A Reitoria já iniciou o 
envio das primeiras 
listagens com o 
cálculo dos valores 
que os servidores que 
estão na ação dos 
26,06% referente ao 
Plano Bresser têm a 
receber. A listagem 
é imediatamente 
publicada no site 
do Sindicato (www.
sintufrj.org.br), que 
a atualiza todas as 
vezes que chega 
uma nova lista de 
servidores.

  http://2606-sintufrj.servidor.adv.br/login.       
 Quem tiver difi culdades deve ligar para a entidade pelos seguintes telefones: (21) 3194-7101 ou 3194-7100.

ATENÇÃO AO 
ENDEREÇO DO PORTAL!
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Regininha é emérita na UFRJ
O salão nobre da Decania 

do Centro de Ciências Matemá-
ticas e da Natureza (CCMN), na 
segunda-feira, 5, foi pequeno 
para acomodar todos os amigos, 
colegas de trabalho e familiares 
de Regina Célia Alves Soares 
Loureiro, a Regininha, 63 anos, 
aposentada da Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças (PR-3), a primeira 
técnica-administrativa em edu-
cação da UFRJ a receber título 
de emérita. 

Até então, a emerência na 
UFRJ era uma honraria dirigida 
exclusivamente a docentes. E, 
embora a outorga do título a 
técnico-administrativo tenha 
sido deliberada pelo Conselho 
Universitário em setembro de 
2006, somente no dia 2 de agosto 
deste ano o órgão aprovou, por 
unanimidade, a homenagem a 
Regininha. Para merecer esse 
reconhecimento, é preciso ser 
aposentada ou aposentado e ter 
contribuído efetivamente para o 

caráter público da universidade.

Homenagens 
“Estamos reconhecendo a 

inteligência, o compromisso 
público, a generosidade e a soli-

dariedade de Regina Célia diante 
de tantos ataques à nossa insti-
tuição. Aqui estamos afi rmando 
que a UFRJ depende do corpo de 
servidores e dos estudantes para 
que continue sendo resistência”, 

afi rmou o reitor Roberto Leher 
ao entregar o título à técnica-
-administrativa, momento que 
defi niu como sendo histórico 
para a universidade. 

“Servir à UFRJ foi um prazer, 

e eu serei eternamente grata a 
este lugar que tanto amo. Saí 
daqui com a sensação de missão 
cumprida. Que a deusa Minerva, 
símbolo da UFRJ, continue pro-
tegendo a nossa universidade”, 
retribuiu, emocionada, a ho-
menagem.

Ela também agradeceu aos 
familiares e aos colegas de tra-
balho por todo o apoio recebido 
ao longo dos 40 anos de trabalho 
na UFRJ e ao Sintufrj pela home-
nagem que recebeu na cerimônia 
de celebração dos 25 anos de 
existência da entidade.

Cerimônia
Além do reitor Roberto Leher e 

da homenageada, participaram da 
mesa da cerimônia a vice-reitora 
Denise Fernandes, o ex-reitor Car-
los Levi, os pró-reitores de Pessoal e 
de Planejamento, Desenvolvimen-
to e Finanças, Agnaldo Fernandes e 
Roberto Gambine, respectivamen-
te, e a decana do CCMN, Cássia 
Curan Turci.  

MEMÓRIA

Para nunca 
esquecermos!

No dia 9 de novembro de 
1988, três metalúrgicos da 
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) foram assassinados: 
William Fernandes Leite, 22 
anos, com tiro de metralhadora 
no pescoço; Valmir Freitas Mon-
teiro, 27 anos, com tiro de me-
tralhadora nas costas; e Carlos 
Augusto Barroso, 19 anos, com 
esmagamento de crânio. Outros 
31operários fi caram feridos.

Os crimes foram praticados 
por soldados do Exército de 

vários quartéis do Estado do 
Rio e do Batalhão de Choque 
da Polícia Militar, acionados 
para reprimir a manifestação 
dos trabalhadores em frente 
ao escritório central da usina. 
A greve havia começado há 
dois dias por implantação do 
turno de seis horas, reposição 
de salários usurpados por planos 
econômicos e pela readmissão 
dos demitidos por atuação sin-
dical. A greve dos operários da 
CSN mobilizou Volta Redonda.

Violência e morte
O país à época era governado 

por José Sarney, que deu a ordem 
para que o Exército invadisse a si-
derúrgica ocupada pelos trabalha-
dores. Mesmo após o assassinato 
dos três operários e da prisão de 
vários outros, a greve continuou 

até o dia 23 de novembro de 1988. 
Os metalúrgicos conquistaram 
todas as suas reivindicações.

Memória
No 1º de Maio de 1989 foi 

erguido na Praça Juarez Antunes 
memorial em homenagem aos 

PRIMEIRA técnica-administrativa a receber o título de emérita, na UFRJ: Regininha faz história no HU

três operários assassinados. Mas  
algumas horas depois uma bomba 
explodiu o monumento, que foi no-
vamente erguido no mesmo local 
para que esse episódio sangrento 
da história de repressão contra o 
movimento sindical no país nunca 
seja esquecido. (Com CUTRJ)

MONUMENTO aos mártires da CSN, na Praça Juarez Antunes, centro de Volta Redonda 
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ALERTA NA UFRJ. Plenária comunitária no CT na semana que antecedeu as eleições do dia /

MARCHA de estudantes na Cidade Universitária, no Fundão

BRASIL NAS TREVAS
UFRJ discute frente em defesa da democracia

Está prevista para esta 
segunda-feira, 12, reunião dos 
movimentos organizados que 
atuam na UFRJ. Representantes 
do Sintufrj, da Adufrj, do DCE 
Mário Prata e da Associação 
dos Pós-Graduandos (APG) vão 
discutir a construção de uma 
frente em defesa da democracia 
e da universidade pública.  

As manifestações difusas de 
integrantes do futuro governo 
em relação ao ensino superior 
têm provocado apreensão na co-
munidade universitária. A trans-
ferência das Ifes do Ministério 
da Educação para o de Ciência 
Tecnologia e a anunciada in-
tenção de cobrar mensalidades 
nas universidades federais são 
fatores de preocupação.

Para o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, foi indicado 
o astronauta Marcos Pontes. 
Depois de sua indicação, a fala 
mais relevante do astronauta 
foi anunciar o seu esforço para 
atrair a presença de empresas 
e ampliar a presença do setor 
privado no acompanhamento 
dos programas de pesquisa.

As indicações do governo 
Bolsonaro é que os processos 
eleitorais das universidades não 
serão respeitados. Na Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), 
em Niterói, a posse do novo reitor 
eleito em maio deste ano entrou 
em compasso de espera. O clima 
é de expectativa na instituição.

A UFRJ tem eleição para 
reitor prevista para o primei-

ro semestre de 2019. Para 
lembrar: a resistência a um 
interventor nomeado pelo go-
verno federal há alguns anos 
foi marca da história política 
da universidade.

Universidade paga
A equipe que preparou o pro-

grama de governo de Bolsonaro, 
segundo o jornal O Estado de S. 

Paulo, quer a cobrança de mensa-
lidade nas universidades federais.

A medida seria aplicada para 
alunos com maior renda, sem 
dizer que renda seria essa. A 
equipe diz que quem vem de co-
légios particulares tem dinheiro 
para pagar mensalidade. 

Mas a Associação  Nacional 
de Dirigentes das Ifes (Andifes) 
não deixou passar esta expli-

cação despercebida, e alertou 
que a medida pode reduzir o 
acesso ao ensino superior com 
consequências, como a perda de 
competitividade do país e a piora 
da qualifi cação dos brasileiros.

Além do que a ideia se 
baseia em conceitos errados: 
estudo da Andifes de 2016 
mostra que dois em cada três 
estudantes de universidades 
federais são de classe D e E. O 
estudo, feito com base em entre-
vistas de 2014 com graduandos, 
mostrava que 66,2% dos alunos 
vinham de famílias cuja renda 
não ultrapassava 1,5 salário 
mínimo per capita. 

O ensino público gratuito 
é garantido pela Constituição. 
Para que isso seja alterado, é 
necessário aprovar uma pro-
posta de emenda à Constituição 
(PEC), com o voto de três quin-
tos dos parlamentares. 

Por outro lado, há decisões 
do Supremo Tribunal Federal 
que impediram a cobrança 
até de taxa de matrícula em 
instituições públicas, medida 
considerada inconstitucional.

Democracia ameaçada
A grande preocupação 

dos movimentos sociais que 
atuam na UFRJ e nas redes de 
instituições do ensino superior 
público é com a democracia. 
“Universidade não é lugar de 
protesto”, disparou Bolsonaro 
na semana em que as univer-
sidades públicas em todo o país 
foram alvo de ações policiais e 
da Justiça Federal.

O jornal Correio Bra-
siliense informou que uma 
equipe de Bolsonaro está ma-
peando as universidades para 

infl uir na escolha dos reitores. 
Ou seja, há um levantamento de 
“quem é quem”. O novo governo 
estuda formas legais para manter 
sob controle o processo. 

Alguns episódios retratam a 
atmosfera que o ambiente uni-
versitário tem vivido nas últimas 
semanas. 

Na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) tem cir-
culado uma lista intitulada 
“Doutrinadores e alunos que serão 
banidos do CFCH”, que é o Centro 
de Filosofi a e Ciências Humanas, 

numa referência aos docentes. 
Os alunos, no documento 

apócrifo que também chegou às 
redes sociais, são tratados como 
“orientandos esquerdistas” e 
um “exército de viados, travecos, 
feminazis, prostitutas e todos os 
tipos de degenerados”.

Na reunião desta segunda, as 
entidades da comunidade univer-
sitária da UFRJ devem elaborar 
um manifesto  e defi nir uma agen-
da de lutas a serem apresentados 
numa plenária comunitária com 
data a ser marcada.
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Museu Nacional da UFRJ é 
exemplo de inclusão social

 “Museu e inclusão: consi-
derações acerca da política de 
gratuidade do Museu Nacional 
(2017-2018)”. Este é o título da 
comunicação oral de Andrea Fer-
nandes Costa apresentada no dia 
26 de outubro, no salão nobre do 
Centro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN), durante 
o VI Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrativos em 
Educação (Sintae). 

O trabalho foi resultado de 
um estudo sobre os efeitos da 
política de visitação gratuita 
ao museu uma hora antes do 
encerramento de suas atividades 
implantada entre janeiro de 2017 
e abril de 2018. O objetivo era 
estimular as pessoas com poder 
aquisitivo baixo a irem ao mu-
seu. Segundo levantamento feito, 
a medida benefi ciou 55.624 dos 
227.852 visitantes no período. 

Inclusão social
A análise dos resultados do 

levantamento sobre o perfi l e a 
opinião das pessoas que fi zeram 
uso do horário especial e das que 
visitaram o museu nos horários 
pagos levou à conclusão de que 
a política de gratuidade foi capaz 
de promover a diversifi cação do 
público visitante, ou seja, foi 
inclusiva. Os visitantes respon-
deram a um questionário criado 
pelo Observatório de Museus e 
Centros de Ciência e Tecnologia 
em fi ns de semana. 

Foram aplicados 226 ques-
tionários para o público da 
gratuidade e 251 para o do 
horário regular. E o resultado 
revelou que a maior parte dos 
visitantes do horário especial 
era constituída de pretos, pardos, 

amarelos (55%) e de baixa renda 
(56,6%). Já a do horário regular 
era formada em sua maioria por 
brancos (56%), possuindo ensino 
superior incompleto ou completo 
e pós-graduação (59,4%).   

O valor do ingresso se mos-
trou mais relevante para o pú-
blico de horário especial (33%) 
do que para o de horário regular 
(17%). Também foi constatado 
que entre o público pagante era 
mais constante o hábito de visita 
a museus (66%) em comparação 
com o público do outro segmento 
(52%). 

Conclusão  
Andrea Costa, formada em 

História e mestre e doutoranda 
em Educação, é desde 2011 téc-
nica em assuntos educacionais 
da UFRJ, e atua na Seção de 
Assistência ao Ensino do Museu 
Nacional. Ela conta que a política 
de gratuidade foi aprovada e 
implementada por iniciativa da 
Comissão de Exposição do Museu 
com aprovação da Congregação. 

“Minha hipótese era de que o 
valor cobrado no período (R$ 6, 
e depois de abril de 2018, R$ 8) 
funcionava como uma barreira 
que afastava parcela da popula-
ção”, disse Andrea, lembrando 
que além do custo da entrada 
as pessoas ainda arcavam com 
a despesa de deslocamento e 
alimentação, muitas vezes da 
família inteira. 

Por isso, ela chama a aten-
ção para as pesquisas feitas, 
que concluem que a política de 
gratuidade por si só não é era su-
fi ciente para garantir o acesso das 
camadas populares ao museu, e 
que as pessoas mais pobres vivem 

longe desses espaços de cultura – 
no Rio, por exemplo, a maioria 
dos museus está concentrada no 
Centro e na Zona Sul da cidade.

Mas o Museu Nacional da 
UFRJ tem uma característica 
peculiar: ele está instalado numa 
área de lazer popular, a Quinta da 
Boa Vista, que é bem frequentada 
pela população. E, com a política 
de gratuidade, houve aumento 
de 25% do público visitante do 
museu em relação ao ano ante-
rior. “A minha conclusão é que, 
no caso do Museu Nacional, essa 
iniciativa possibilitou o acesso 
ainda maior de pessoas para as 
quais o valor do ingresso era uma 
barreira”, afi rmou Andrea. 

O incêndio que destruiu o 
prédio do Museu Nacional e 
quase a totalidade das peças 
históricas e científi cas não tirou 
de cena as equipes de trabalho 
da instituição. A comunidade 
universitária resiste, e uma prova 
disso é a exposição montada pela 
Seção de Assistência ao Ensino 
reunindo, a cada domingo, parte 

A vida pulsa no museu  
do acervo em uma exposição 
aberta ao público, em frente à 
estátua de D. Pedro II.

 “A adesão é grande. É um 
encontro com a comunidade, 
que continua tendo o museu em 
suas vidas. Os servidores conti-
nuam trabalhando tanto ou 
mais para mostrar que o museu 
está vivo”, disse Andrea Costa. 

TRABALHO levado 

ao Sintae compro-

va a dedicação de 

Andrea ao Museu 

Nacional
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Se enfrentássemos nossa 
história com a seriedade 
que ela precisa ser enfren-

tada, indivíduos que atacassem 
a dignidade e a humanidade da 
população negra sequer seriam 
candidatos à presidência do 
nosso país.  Logo um país como 
o nosso em que 55,4% da sua 
população se identifica como 
pretos e pardos. Mas o Brasil co-
nhece pouco o Brasil.

O Brasil foi o último país das 
Américas a abolir a escravidão 
e, além de todas as políticas que 
visavam o embranquecimento 
da população e das várias inter-
dições para o acesso à educação 
formal e ao mercado de traba-
lho, ainda hoje paira sobre a 
população negra uma série de 
estigmas sociais para mantê-la 
marginalizada e sob vigilância.

A cada 23 minutos um jo-
vem negro morre no Brasil. 
Pretos ou pardos são 63,7% dos 
desempregados. O mercado de 

O afrodescendente que 
pesava sete arrobas 

Avanço social para a população negra, mesmo que lento, só é possível em um país democrático

Eu fui num quilombo em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesa-
va sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador ele serve mais;

 Os portugueses nem pisavam na África, os próprios negros que entregavam os 
escravos; 

Que dívida histórica é essa que temos com os negros?; 

 Aqui no Brasil não existe isso de racismo;

Tudo é coitadismo. Não pode ter política para isso. Coitado do negro, do gay, das 
mulheres, do nordestino, do piauiense, tudo é coitadismo no Brasil!;

 Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. E eu sou 
indígena, meu pai era amazonense. E a malandragem é oriunda do africano; 

Meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento da raça. 
       

trabalho continua selecionan-
do os profissionais pela cor da 
pele. Estudantes ainda relatam 
discriminações que sofrem em 
escolas e universidades. Nossa 
humanidade e nossos corpos 
continuam sendo pouco repre-
sentados na mídia e nas artes.  
Mortes simbólicas, mortes so-
ciais, mortes físicas.

A estrutura que tenta nos 
manter nos lugares que são en-
tendidos, pelos donos do poder, 
para nós negros, nesta nossa so-
ciedade, continua sendo movi-
mentada por pessoas que, sendo 
racistas, negam o racismo, para 
que a estrutura de privilégios 
que as beneficia se mantenha.

Por isso é triste, como tam-
bém cruel, que pessoas possam 
declarar seu voto para candi-
datos que ataquem a humani-
dade da população negra, mas 
que não queiram carregar a 
marca que este voto traz. Este 
voto tem uma marca, e isso o 

torna indefensável.
Um avanço social para a 

população negra, mesmo que 
lento, só é possível em um país 
democrático, só é possível com 
diálogo, com construção coleti-
va de políticas sociais. 

(...) E, assim, lúcidos, crí-
ticos, bem informados e livres, 
em um bom combate, em tro-
cas e diálogos, em aprendizados 
e com solidariedade, poderemos 
seguir  na defesa pela justiça so-
cial, pelos objetivos fundamen-
tais e inclusivos da nossa cons-
tituição para toda a população,  
“construir uma sociedade livre, 
justa e solidária” e “promover o 
bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de 
discriminação”.

VAGNER AMARO, editor da Malê. Formado 

em biblioteconomia pela UFRJ e em jorna-

lismo pela Estácio de Sá. Texto publicado 

em 27/10/2018 no site Biblioo – Cultura 

Informacional.  

Jair Bolsonaro

''

Foto: Internet
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O Brasil que o preconceito esconde
“Não existe espaço para o ator negro”, afirma José Firmino, o Zé Pequeno do filme Cidade de Deus, no debate “O negro na TV”, organizado pelo Sindicato

negação do Brasil” – fil-
me escolhido para abrir o 
Mês da Consciência Negra 

do Sintufrj – é um documentá-
rio que trata da representação do 
negro nas telenovelas e mostra 
os estereótipos e preconceitos vei-
culados por meio de imagens de 
personagens como empregadas, 
capatazes, bandidos, colocados 
sempre num patamar de subal-
ternidade e inferioridade. 

A obra exibida na terça-feira 
8, no auditório da Escola de Ser-
viço Social, na Praia Vermelha, 
antecedeu o debate tendo como 
tema “O negro na TV”. 

Os atores Leandro Firmino 
e Rodrigo dos Santos narraram 
suas experiências. Firmino ficou 
famoso no papel do personagem 
Zé Pequeno, do filme Cidade de 
Deus; Rodrigo dos Santos, que 
atualmente é pesquisador da 
UFRJ, participou dos filmes Nos-
so lar, Última parada – 174 e 
do seriado Cidade dos homens.

Firmino, que está afastado 
da tevê aberta há cinco anos, diz 
que é lembrado pelo persona-
gem Zé Pequeno: “Não assisto a 
novela, mas, quando por acaso 
dou uma olhada, vejo que nada 
mudou. Não existe espaço para 
o ator negro. Sinto uma falta de 
representatividade no dia a dia”.

Rodrigo representou este ano 
um marqueteiro inescrupulo-
so na série Baile de máscaras, 

da TV Brasil: “Não tinha noção 
do que era fake news e percebi 
que meu personagem fazia isso. 
Agora atestei nessas eleições. Vejo 
também que nada mudou em 
relação à situação do ator negro, 
e não sei o que será o trabalho 
ano que vem, principalmente 
para nós negros”. 

Outras visões
Lilian Barbosa é assistente 

social da UFRJ, pós-graduanda 
do Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos 
(NEPPDH) e participa do coleti-
vo de mulheres da Escola de Ser-
viço Social. Nascida e criada em 
Japeri, na Baixada Fluminense, 
ela fez sua intervenção tratando 
do racismo na sociedade: “O ne-
gro aparece na mídia e nas esta-
tísticas de forma negativa. O ra-
cismo é estrutural e estruturante 
na nossa sociedade”. 

Outro participante do deba-
te, Ricardo Fernandes – jovem 
ator da Cidade de Deus que par-
ticipou do quadro “Parceiros 
do RJTV”, da Rede Globo, em 
que os moradores faziam ma-
térias sobre a realidade de sua 
comunidade ou bairro – fez 
uma provocação: “Vale mais 
discutirmos a representativida-
de dos atores ou pensarmos em 
construir algo novo – produzir 
conteúdo para transformar a 
vida das pessoas?”

A abertura do Mês da Cons-
ciência Negra também marcou 
o lançamento do Departamento 
de Raça e Gênero do Sintufrj e 
abriu as atividades da progra-
mação. “Hoje estamos lançando 
este departamento, que é especí-
fico para a Coordenação de Po-
líticas Sociais”, anunciou a co-
ordenadora Noemi de Andrade.

Noemi disse que “estamos 
vivendo um momento em que 
teremos muito retrocesso de po-
líticas afirmativas. Por isso pre-
cisamos estar juntos e construir 
nossa resistência”.

O debate, mediado pelo  
professor de história Jorge Nas-

Retrocesso à vista

cimento, serviu para reflexões no 
ambiente pós-eleição, no qual a 
pauta progressista está ameaçada. 

Militante do movimento 
negro e colaboradora do De-
partamento de Raça e Gênero, 
Denise Góes disse que há um 
sentimento de letargia e impo-
tência após as eleições, mas que 
é preciso reagir. “Temos de le-
vantar, nossa palavra de ordem 
é resistir”, afirmou.

Os coordenadores de Polí-
ticas Sociais do Sintufrj Ivânia 
de Jesus e Ruy Azevedo enalte-
ceram o evento e ratificaram a 
importância do debate frente 
ao racismo. Outra coordena-
dora que prestigiou a atividade 
foi Maria Angélica da Silva, da 
Escola de Serviço Social.

Fotos: Renan Silva

CONSCIÊNCIA NEGRA. Leandro Firmino, Lilian Barbosa, Rodrigo dos Santos e Ricardo Fernandes no debate organizado pelo Sintufrj na ESS, Praia Vermelha 

NOEMI Andrade: resistência

21 de novembro, IFCS
17h às 20h – Exibição do filme Racismo, uma história e debate “A história do racismo 

e seus impactos na contemporaneidade”. Debatedores: Jorge Nascimento (professor de 
história da África) e Denise Góes (assistente social da UFRJ e militante do Movimento Negro). 

22 de novembro, no Espaço Cultural do Sintufrj
10h – Debate “Em defesa de direitos, construindo a resistência”. Debatedores: candi-

datas negras eleitas no Rio de Janeiro. Em seguida, as seguintes atividades culturais: Bloco 
Afro Agbara Dudu, exposições e venda de bijuteria e roupas afro, e oficina de turbante 
“Turbantasso”.

Próximos eventos

A
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