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Nossa mídia
Nos últimos 3 anos, mais de 1,5

milhão de exemplares do Jornal
do SINTUFRJ foram distribuídos
na universidade, divulgando as
lutas da categoria, prestando ser-
viço, registrando o dia-a-dia da
história da UFRJ. Página 5

Confasubra na reta final

Morte nos porões da barbárie
Os segredos do cemitério de escravos no caminho da

Gamboa, no centro do Rio, são relatados com exclusividade
pelo Jornal do SINTUFRJ. Nesta segunda-feira, dia 20, o Dia
Nacional da Consciência Negra. Páginas 9, 10 e 11

Assembléia às 10h desta sexta-feira, dia 24, no Quinhentão, vai eleger delegados
ao Congresso da Fasubra que será realizado entre os dias 4 e 9 de dezembro.
Nas páginas 6 e 7 publicamos duas visões sobre a importância do congresso.

Delegados
Aposentados e outras unidades realizam eleições para

representante ao conselho sindical. Página 3

3,17%
Veja novos esclarecimentos. Página 2

Chegou a hora da decisão
Começa a semifinal do campeonato que movimenta o

Fundão. Nesta semana quatro equipes se enfrentam numa
disputa acirrada. A grande final será realizada na tarde de
sexta-feira, dia 1º, no campo da Prefeitura. Página 12

IMAGEM DE ZUMBI no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos NA SEMANA PASSADA, a Prefeitura derrotou a Vila Residencial
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doispontos

Nos dias 16 e 17, o jornal Extra
divulgou matérias sobre propostas de
acordo com servidores federais que
tenham ações judiciais de 28,86% e
3,17%. “União acertará contas com
650 mil servidores.” Em razão da ma-
téria, muitos sindicalizados procura-
ram o Sindicato em busca de maiores
informações. Temos a esclarecer o
seguinte:

1 –  28,86%:  a proposta de acordo
judicial está contida em Portaria do
Advogado Geral da União, de
08.11.2006, mas é dirigida somente
aos servidores militares, que ingres-
saram na justiça reivindicando a com-
plementação do percentual. Somen-
te as mais altas patentes receberam
os 28,86% integrais. Portanto, como
não se aplica aos servidores civis, os
da UFRJ, integrantes do processo do
SINTUFRJ, não têm que se preocupar
com essa parte da matéria. Nossa si-
tuação é outra, e envolve valores e
fatores diferentes. Nem mesmo os va-
lores contidos no Siapenet têm a ver
com a nossa situação. No mais, ainda
persiste a luta do Sindicato em favor
dos redistribuídos, para que voltem a
receber o percentual conquistado ju-
dicialmente contra a União Federal e
não apenas contra a UFRJ.

2 – Sobre os 3,17%, a Portaria nº
1.052, também do Advogado Geral da
União, da mesma data, é direcionada
aos civis que têm ações na justiça,
mas somente aquelas que pedem o
pagamento antecipado das parcelas
restantes em uma única vez. Nos qua-
tro considerandos que justificam a
Portaria, a assessoria jurídica do go-
verno expressa a importância da de-

Ações Judiciais:

Sindicato esclarece dúvidas
cisão definitiva do Supremo Tribu-
nal Federal que declarou inconstitu-
cional o parcelamento de passivos
trabalhistas sem a concordância do
credor (os servidores), contido no
Artigo 11 da Medida Provisória 2.225-
45, de 04.06.2001. No mesmo enten-
dimento a Resolução nº 52 do Sena-
do, de 13.07.2005, suspendeu parci-
almente a execução do Artigo 11. As-
sim, os atrasados não poderiam ter
sido fixados para pagamento em 7
anos. Reconhece ainda a assessoria
jurídica do governo a importância de
desobstruir o Judiciário, reduzindo-
se o número de processos em trami-
tação, ocasionando economia de di-
nheiro e tempo de advogados e pro-
curadores.

No artigo 1º da Portaria, são apre-
sentados os termos e condições do
acordo. Atendendo às restrições do
STF, do Senado e do Conselho Nacio-
nal de Justiça, a AGU recupera o en-
tendimento de não parcelamento.
Autoriza seus órgãos de representa-
ção e da Procuradoria-Geral Federal
a realizar transação judicial para ex-
tinguir processos que tenham como
objeto o pagamento, em parcela úni-
ca, do passivo ainda não liquidado
dos 3,17%. Somente pode ser objeto
de acordo os valores não prescritos,
ou seja, os valores de até cinco anos.
O que passar desse prazo não entra
na conta dos atrasados. Os pagamen-
tos serão feitos exclusivamente por
Requisição de Pequeno Valor, cujo
teto para a Fazenda Nacional é regu-
lado em 60 salários mínimos, mas no
acordo é reduzido para 54 SM. Reduz
os juros judiciais mensais em 50%,

no caso de haver decisão de 1%. Além
dessas reduções, opera também uma
redução de, no mínimo, 10% do mon-
tante dos atrasados. Mas é no item V
da Portaria que pode estar escondida
uma armadilha: “V – o termo de tran-
sação conterá, obrigatoriamente,
cláusula de renúncia a direitos de-
correntes do mesmo fato ou funda-
mento jurídico que deu origem à
ação judicial, e deverá ser comunica-
do, pelas Procuradorias, ao órgão de
Recursos Humanos do autor da ação,
para que seja suspenso o pagamento
administrativo das parcelas vincen-
das nos termos do artigo 11 da Medi-
da Provisória 2.225-45, de 2001.” A
amplitude do texto pode levar à in-
terpretação de que se estará abrindo
mão do direito ao percentual e não
somente de recursos. Nota-se que não
há reconhecimento do período após
julho de 2001. Portanto, quem já tem
o percentual incorporado, pode estar
renunciando à sentença que lhe deu
efetividade. A Portaria não abre mão
dos termos da Medida Provisória
2.225-45. Mantém o entendimento de
que a mesma já incorporou o per-
centual, embora não se comprove a
efetividade do fato.

Com referência às “custas com
seus advogados”, lembramos que os
processos de 3,17%, 26,05% e 28,86%
do SINTUFRJ, os sindicalizados es-
tão livres da cobrança de honorários
advocatícios (percentual fixado entre
advogado e cliente). Apesar disso,
houve muita despesa ao longo des-
sas batalhas judiciais. E isso obriga
penalizar a parte perdedora por todo
esse trabalho, principalmente de ad-

vogados. É assim que funciona. O
Código de Processo Civil e o Estatuto
da OAB entendem que honorários têm
caráter salarial. No caso dos honorári-
os de sucumbência (percentual fixado
pelo juiz), é de responsabilidade da
parte perdedora no processo, não ca-
bendo ao servidor autonomia para fir-
mar acordo sobre essa parte. Final-
mente, quem quiser abrir mão de to-
dos esses direitos e firmar o tal acor-
do, o prazo máximo de 60 dias a que
se refere a Portaria passa a contar so-
mente após a homologação pelo juiz.
Ou seja, para o Natal ou Ano Novo,
não tem dinheiro na base do acordo.

3,17%: o andamento do processo
Quanto ao andamento do nosso

processo de 3,17%,  o juiz designou
um perito-contador e já remeteu o
processo à Contadoria Judicial. Na
próxima semana, estaremos verifi-
cando a capacidade do contador para
cumprir a missão que lhe foi delega-
do pelo juiz, e também o prazo que
ele levará para cumprir a perícia. O
juiz optou por uma delegação isenta,
sem interferência das partes. Diferen-
te do que pretendíamos, com a parti-
cipação de assistentes técnicos das
partes, para acompanhar o trabalho,
de modo que não fosse necessário
abrir novos prazos para manifesta-
ção das partes. Com o encaminha-
mento dado pelo juiz, demora-se
mais tempo para se proceder à exe-
cução dos atrasados. Mas como já
havíamos requerido a realização de
audiência entre as partes, vamos in-
sistir na questão, visando à realiza-
ção conjunta desse trabalho e com
maior rapidez.

A festa de confraternização dos sindicalizados será realizada na quin-
ta-feira, 14 de dezembro, das 15h às 21h, no Espaço Cultural. Para partici-
par, os sindicalizados ativos e aposentados e seus dependentes de 1 a 13
anos devem se inscrever entre os dias 22 de novembro e 5 de dezembro
na sede e subsedes do Sindicato, no horário comercial. Para a inscrição é
necessário que o sindicalizado apresente seu contracheque em dia com
as obrigações sindicais. A novidade este ano é que o Sindicato está abrin-
do inscrições aos sindicalizados interessados em colocar barracas para
comercializar churrasco, cachorro quente, salgadinhos, batata frita, tortas
e doces, além de cerveja. A escolha será através de sorteios. Na próxima
edição vamos informar a programação do evento.

Festa de confraternização
A Diretoria do Sindicato, em sua reunião do dia 13, discutiu a questão

relativa ao Setor de Transporte, que já se arrasta há meses, definindo uma
linha de atuação. Essa atuação se pautará na definição do princípio da
gestão democrática, de conquista de eleições nas unidades. Na Garagem
não será diferente: a Diretoria nomeou uma Comissão composta pelos
diretores Marcílio Araújo, Albana Azevedo e Manoel Dantas para, em seu
nome e não representando chapas, dar encaminhamento à questão. A
Comissão vai reivindicar da Administração da UFRJ a convocação dos
servidores que foram dispensados, controvertidamente, para, se quise-
rem, retornarem ao setor para compor o colégio eleitoral. Sem tomar
partido de qualquer dos lados, a Comissão quer ajudar a resolver a crise.

Garagem: diretoria define posição
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CARREIRA

A Comissão de Enquadra-
mento está perto de concluir
o seu trabalho nesta segunda
etapa de implantação do Pla-
no de Carreira, que cuidou
da progressão por capacita-
ção profissional e gratifica-
ção de incentivo à capacita-
ção. Segundo a coordenado-
ra de Sistematização de Pes-
soal da PR-4 e vice-coorde-
nadora da comissão, Maria
Tereza Ramos (Teca), dos cer-
ca de mil recursos apresenta-
dos, 182 diziam respeito à ca-
pacitação e 149 à qualifica-
ção. Todos estes recursos fo-
ram deferidos. Quem teve seu
processo indeferido pode
ainda recorrer ao Conselho
Universitário (Consuni), o
que deve ser feito no próprio
setor de Recursos Humanos.

PAGAMENTO JÁ – Os ser-
vidores cujos nomes cons-
tam na portaria publicada

Enquadramento: correção
nos boletins da UFRJ núme-
ros 3855 e 3856, de 8 e 9 de
novembro, terão seu enqua-
dramento corrigido na folha
de pagamento de novembro.
Os efeitos financeiros refe-
rentes aos atrasados da se-
gunda fase do enquadramen-
to no nível de capacitação,
devidos a partir de 1º de ja-
neiro de 2006, e os da imple-
mentação do incentivo à qua-
lificação a partir de 1º de ju-
lho de 2006 serão pagos na
folha de dezembro.

EMPENHO – Segundo a
coordenadora do SINTUFRJ e
integrante da Comissão de
Enquadramento, Nilce Corrêa,
restam pouco mais de 40 re-
cursos para serem analisados.
Ela disse que a comissão está
se empenhando para analisar
todos esses processos e, se de-
feridos, incluí-los em folha de
pagamento ainda deste ano,

evitando que caiam em exer-
cícios anteriores.

EQUÍVOCO – Teca infor-
mou que muitos processos
de qualificação acabaram
sendo indeferidos, porque os
servidores foram orientados
a entrar com processos ad-
ministrativos. Ela explicou
que processos para pedido
de gratificação por incentivo
à qualificação podem ser
abertos a qualquer tempo e
ter resultados mais rápidos
do que um processo de re-
curso.

Faltam ser analisados 182
processos de quem entregou
certificados pela primeira vez
– fora do prazo-limite apon-
tado pela Lei de 28 de feve-
reiro de 2005. A finalidade
desse trabalho é levantar a
quantidade de casos e os
montantes envolvidos para
informar a repercussão finan-

Chegou a hora de os técnicos-administra-
tivos aposentados elegerem seus represen-
tantes de base. A eleição vai ocorrer em dois
dias: na terça-feira, 28 (depois da reunião), e
na quarta-feira, 29, das 10h às 17h. Os compa-
nheiros aposentados poderão votar nas ur-
nas instaladas no hall do prédio da Reitoria e
nas subsedes do SINTUFRJ, no HU e na Praia
Vermelha.

Esta é a chapa de Delegados Sindicais de
Base (titulares e suplentes) que os aposenta-

ceira ao MEC, e então aguar-
dar a decisão ministerial a
respeito desses casos.

TAREFA CUMPRIDA –
Pouco mais de um ano e meio
depois de iniciado o proces-
so de implantação da nova
Carreira, chega ao fim o tra-
balho da Comissão de En-
quadramento, que foi com-
posta em parte por trabalha-
dores eleitos pela categoria,
e outra parte indicados pela
PR-4. Durante todos esses
meses, essa equipe encami-
nhou o enquadramento de
cerca de 14 mil pessoas, en-
tre técnicos-administrativos
ativos, aposentados e pen-
sionistas, e analisou milha-
res de documentos destina-
dos a progressão por capa-
citação e incentivo à qualifi-
cação.

BALANÇO – Na avaliação

da comissão, o enquadra-
mento foi feito com êxito, os
atrasados da capacitação já
foram todos pagos para a
maioria das pessoas (os refe-
rentes a quatro meses foram
pagos no salário de setem-
bro e os de dois meses no
salário de outubro) e a análi-
se do recurso está no fim.

Segundo Teca, apesar da
equipe pequena diante da
magnitude da tarefa, os
membros da comissão traba-
lharam com afinco para che-
gar no mês dezembro sem
qualquer pendência. Nesta
última etapa do enquadra-
mento, apenas oito pessoas
das 24 que iniciaram os tra-
balhos em 2005 continuavam
na comissão. “Mas mesmo
com todas as dificuldades e
reduzido número de colabo-
radores, conseguimos levar
até o final nossa tarefa”, co-
memorou Teca.

Aposentados elegem

seus representantes
dos irão escolher ou não, marcando na cédu-
la Sim ou Não:

TITULARES – Paulo Carmo, Débora de
Oliveira da Silva, Arnaldo Gonçalves Bandei-
ra, Helena Vicente Alves, Marilena Barreiros
Salazar, Rosilda Pereira Genovese e Paulo Ro-
berto Ferreira.

SUPLENTES – Jorge Totta de Castro e Bet-
tina Alice Laufer Calafat.

DIA 21/11 IFCS Debate e Reunião das 10h às 13h Eleição das 13h às 17h

DIA 22/11 INSTITUTO DE BIOLOGIA Reunião das 10h às 10h30 Eleição das 10h30 às 16h

DIA 22/11 INSTITUTO DE BIOFÍSICA Reunião das 10h às 10h30 Eleição das 10h30 às 16h

DIA 22/11 MUSEU Reunião das 10h às 10h30 Eleição das 10h30 às 16h

DIA 23/11 PR-4 Reunião das 11h às 11h30 Eleição das 11h30 às 16h

DIA 23/11 COPPE Reunião das 10h às 10h30 Eleição das 10h30 às 16h

DIA 23/11 Decania CLA e Biblioteca Reunião das 10h às 10h30 Eleição das 10h30 às 16h

DIA 23/11 FACC Reunião das 15h30 às 16h Eleição das 16h às 22h

E segue a eleição nas seguintes unidades:

O Grupo de Trabalho de Carreira do SINTUFRJ – GT-
Carreira – organiza a proposta de sistematização do se-
minário sobre o Plano de Desenvolvimento dos Inte-
grantes da Carreira (PDIC). Neste plano, definido em lei
pelo governo, os técnicos-administrativos devem ter pro-
gramas de qualificação, capacitação e avaliação que con-
tribuirão para o seu desenvolvimento profissional. O ob-
jetivo do seminário é esclarecer e ampliar a contribuição
da categoria para a construção deste plano. Deste semi-
nário o Sindicato pretende formular e  finalizar o PDIC
dos técnicos-administrativos da UFRJ. Portanto, é funda-
mental a participação do maior número de companhei-
ros nesse processo. Em sua última reunião, no dia 14, os
integrantes do GT-Carreira alinhavaram a idéia do semi-
nário. A proposta ainda será submetida à Diretoria do
SINTUFRJ, que fará a devida divulgação do seminário. A
próxima reunião do GT-Carreira foi marcada para as 14h
de terça-feira, 21 de novembro, no auditório da subsede
do Sindicato no HU.

Os operadores de máquinas agrícolas da Prefeitura
Universitária, acompanhados por dirigentes do SINTUFRJ,
se reunirão com o reitor na quarta-feira, 22, às 16h, na
Reitoria. Na última reunião com esses profissionais, Alo-
ísio Teixeira havia assumido o compromisso de buscar
uma solução para as demandas dos trabalhadores em
conjunto com o procurador da universidade.

Operadores de máquina

Seminário PDIC
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EDUCAÇÃO

O pró-reitor de Pessoal,
Luiz Afonso Mariz, a diretora
da Escola de Educação Infan-
til da UFRJ (EEI), Eliana Bhe-
ring, e a presidente da Asso-
ciação de Pais e Amigos da
Creche (Apac), Rojane Fied-
ler, assinaram, na terça-feira,
14, o edital de admissão de
novos alunos da EEI para o
ano letivo de 2007. Depois de
25 anos de existência, com o
edital a creche estabelece cri-
térios objetivos e públicos
para a admissão de filhos de
servidores da universidade.

Segundo o pró-reitor de
Pessoal, “o edital é um mar-
co histórico, porque pela pri-
meira vez um documento ga-
rante que todos os candida-
tos estarão em condições de
igualdade no sorteio para o
preenchimento das vagas na
creche da UFRJ”. Para o vice-
presidente da Apac, Jéferson
Salazar, “o edital dará a idéia
da demanda por educação
infantil, e ajudará na pressão
para que a Reitoria assuma a
creche como parte da insti-

Edital da creche é assinado

tuição, aumentando o núme-
ro de vagas”.

CLAREZA – Segundo Jé-
ferson Salazar, desde o ano
passado a Apac vem pressio-
nando a Reitoria e exigindo
clareza nos critérios para o
ingresso na creche. O pró-rei-

tor de Pessoal aproveitou a
oportunidade para informar
que já há um projeto para
criação de uma nova creche
no Fundão, e também reco-
nheceu a necessidade de
construção de uma creche na
Praia Vermelha. “Infelizmen-
te”, afirmou, “não temos re-

cursos e o orçamento de 2006
já acabou.”

INSCRIÇÕES – As inscri-
ções para o ingresso à creche
serão realizadas do dia 21 de
novembro a 1º de dezembro.
Para se inscrever os candida-
tos deverão respeitar os se-

guintes critérios: pai, mãe ou
responsável legal deve ser
funcionário do quadro ativo
da UFRJ, e as vagas serão pre-
enchidas por meio de sorteio
público, que ocorrerá no dia
5 de dezembro, a partir das
13h, na própria creche. Os in-
teressados devem obter o for-
mulário de inscrição na EEI
ou nas páginas virtuais do
S I N T U F R J
<www.sintufrj.org.br> e da
PR-4 <www.pr4.ufrj.br>.

VAGAS – A creche está ofe-
recendo 27 novas vagas, dis-
tribuídas em quatro turmas:
1, 3, 6 e 7. A turma 1 é para
crianças com idades entre 4 e
11 meses; a turma 3, entre 12
e 23 meses; a turma 6, crian-
ças entre 4 anos a 4 anos e 11
meses, e a turma 7, crianças
com idades entre 5 e 5 anos e
11 meses.  A listagem com os
resultados do sorteio será di-
vulgada no dia 8 de dezem-
bro na página da creche, do
SINTUFRJ e da PR-4 na in-
ternet.

CRECHE. No dia da assinatura do edital, dirigentes da UFRJ, da escola, da Apac

Foto: Niko Júnior

“Alternativas ao Neoliberalismo” é o tema do seminá-
rio que o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas vai
realizar nos dias 23 e 24 de novembro, na Praia Vermelha.

 
PROGRAMA

Dia 23/11:
Às 14h30, abertura no Salão Dourado do Palácio Uni-

versitário.
Às 15h, palestra/debate “A crise da Esquerda no Bra-

sil”, no Salão Dourado, com o professor da USP Chico de
Oliveira e o jornalista José Carlos de Assis, do Monitor
Mercantil

 
Dia 24/11:
Às 9h, palestra/debate “Alternativas ao Neoliberalis-

mo”, no  auditório da Escola de Serviço Social, como os
professores da UFRJ, Carlos Lessa e Luiz Martins, e da
Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Jr.

Às 14h30, palestra/debate “Produtividade e Emprego
Após as Reformas”, no auditório da Escola de Serviço
Social, com os professores Matias Vernengo, da Universi-
dade de Utah, e Franklin Serrano, da UFRJ.

Seminário do CCJE Notas
EXCURSÃO A SÃO LOURENÇO
A excursão a São Lourenço levou cerca

de 60 pessoas, entre aposentados, ativos
e pensionistas, no dia 10, para um encon-
tro de confraternização. Na ocasião, hou-
ve a entrega de brindes para todos que
participaram do passeio e sorteio espe-
cial. No sábado à noite o hotel ofereceu
queijos e vinhos, o que agradou bastante
aos excursionistas. A coordenação de apo-
sentados agradece a presteza aos seguin-
tes sindicalizados: Márcia Alves (HUCFF),
Tânia Maria Lopes (HUCFF), Lúcia Hele-
na Lírio (HUCFF), Soraia Aparecida de Je-
sus (HUCFF) e à aposentada Vitória Régia
Alves.

COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE
DE FUTEBOL DA PRAIA VERMELHA

Por meio deste manifesto, meu agradecimento a to-
dos os jogadores que participaram do Campeonato Inter-
no defendendo o campus da Praia Vermelha de forma
brilhante. Campeonato este que homenageou a nossa
inesquecível guerreira Marlene Ortiz, que sempre lutou
pela defesa do esporte como um meio de congregação
entre os funcionários das diversas unidades escolares e/
ou administrativas desta Universidade. Aproveito para
desejar a todos, jogadores e seus familiares, um excelente
Natal e um Ano Novo repleto de alegrias, saúde, paz e
realizações.

Vilton Cardoso, Coordenador Técnico do Time da Praia
Vermelha.

NOTAS DE FALECIMENTO
• Comunicamos a perda de nossa companheira aposentada Rebecha Zaltman. Ela faleceu no dia 10 de

novembro, aos 79 anos. Rebecha entrou na UFRJ em 1950, onde se dedicou à profissão de farmacêutica.

• A professora da Faculdade de Letras Glória Pondé faleceu no dia 6 de novembro aos 58 anos. Glória
dedicou sua vida à causa social ao lutar pela construção de uma sociedade mais justa através do acesso à
leitura. Com outros colegas, foi responsável pela abertura da cadeira de Literatura Infantil e presidiu a
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, órgão ligado à Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) para o estímulo à leitura.



5
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

4
3
 -

 2
0
 a

 2
6
 d

e
 n

o
v
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

Uma das características
marcantes do SINTUFRJ é ter
mídia própria, organizada a
partir do Departamento de
Comunicação (DECOS). A
âncora do sistema é o Jornal
do SINTUFRJ, que nos últi-
mos três anos já alcançou a
tiragem de mais de 1,5 mi-
lhão de exemplares e que ca-
minha para a sua edição nº
800. A tiragem regular do veí-
culo é de 12 mil exemplares,
com rigorosa periodicidade
semanal e em edições de 8,
12 ou 16 páginas, de acordo
com o volume do noticiário e
conteúdos específicos (como
artigos, encartes, editais, ta-
belas).  O Jornal do SINTU-
FRJ é a principal referência
informativa da categoria, di-
vulgando suas lutas, prestan-
do serviço, registrando o dia-
a-dia da história da UFRJ.

Nenhum fato relevante de
interesse dos técnicos-admi-
nistrativos da UFRJ escapa à
atenção do jornal. Do início
até o fim de 2006, 50 edições
terão circulado na universi-
dade, com cerca de 700 pági-
nas de material jornalístico.
Neste ano, até a edição ante-
rior (nº 742), 476 páginas edi-
toriais, 742 fotos e 90 ilustra-
ções foram publicadas. A pau-
ta editorial é diversificada.
Trata, com prioridade, dos in-
teresses específicos da cate-
goria, como, por exemplo, o
processo de implantação da
carreira e as ações judiciais.
Cultura, política, economia e
serviços também fazem par-
te do conteúdo do jornal da
categoria. Nas últimas sema-
nas tem investido na cober-
tura do Campeonato de Fu-
tebol dos Servidores. Trata-
se de uma competição que
tem mobilizado centenas de
companheiros, num exercício
de integração e paixão.

 NA INTERNET: 500 MIL
ACESSOS - A segunda pode-
rosa ferramenta de comuni-
cação do SINTUFRJ, a partir

O campeão de audiência

Nos últimos 3 anos, mais de 1,5 milhão de exemplares do Jornal do SINTUFRJ foram distribuídos na
universidade, divulgando as lutas da categoria, prestando serviço, registrando o dia-a-dia da história da UFRJ

do Decos, é a homepage do
Sindicato na internet. Desde
que foi criada, no finalzinho
dos anos 90, mais de 500 mil
pessoas já acessaram o en-
dereço <www.sintufrj.org.
br>. Em março deste ano, o
número de acessos bateu re-
corde. Além de informar so-
bre a estrutura da entidade e
assuntos relacionados ao dia-
a-dia dos funcionários da
UFRJ (as páginas mais visita-
das são as que trazem infor-
mação sobre o FGTS e apo-
sentados), a principal atração
da página na internet é a ver-
são on-line do Jornal do SIN-
TUFRJ.

Nos últimos dois anos, a
página virtual do Sindicato
tem se modernizado, incor-
porando novas ferramentas
de serviços. Foram criados,
por exemplo, dois fóruns (es-
paço virtual, onde as pessoas
podem se manifestar através
da rede): um sobre a Carreira
e outro para livre opinião do
sindicalizado. Mais de 600

pessoas se manifestaram so-
bre assuntos diversos no fó-
rum aberto a qualquer ques-
tão. Pelo menos 150 sindica-
lizados se manifestaram so-
bre a Carreira no fórum es-
pecífico para este assunto.

A homepage criou, ainda,
a possibilidade de utilização
de outro canal potencialmen-
te importante para aproxima-
ção entre a direção do Sindi-
cato e a categoria: trata-se da
ferramenta identificada como
chat, que permite a comuni-
cação (a conversa) em tempo
real entre um diretor, para tra-
tar de sobre assunto de inte-
resse relevante para a cate-
goria, e vários sindicalizados
ao mesmo tempo. Para sua
ativação plena, é necessário
a aquisição de equipamen-
tos mais modernos, assim
como a atualização diária e
informação em tempo real na
página eletrônica.

Há três meses, a home
page ganhou nova platafor-
ma gráfica e outros itens de

VEJA OS NÚMEROS
2005
Tiragem do Jornal: 11 mil - semanal, 576 mil - anual
Produção: 4 edições/mês, 50 edições/ano
Nº de páginas: 8/12/16 (pode variar de acordo com a
necessidade de Encartes Extras, Jurídicos e Aposentados)
Periodicidade: 1 vez por semana
2006*
Tiragem do Jornal: 12 mil - semanal, 600 mil - anual
Produção: 4 edições/mês, 50 edições/ano
Nº de páginas: 8/12/16 (pode variar de acordo com a
necessidade de Encartes Extras, Jurídicos e Aposentados)
Periodicidade: 1 vez por semana
*projeção

conteúdo. Uma das inova-
ções de maior receptivida-
de entre os internautas foi a
enquete, que procura pau-
tar assuntos de importância
para a universidade e para
a sociedade. O boletim ele-
trônico – pelo qual envia-
mos informações semanais
para sindicalizados cadas-
trados em nosso banco de
e-mails – ganhou novo for-
mato e voltou a ser editado.

Para se cadastrar, acesse o
endereço<www.sintufrj.org.
br/boletim.asp>.

O Decos é, ainda, uma usi-
na de produção de todo ma-
terial de arte e programação
visual (cartazes, folders, car-
tilhas, banners, cadernos etc.)
de necessidade do SINTUFRJ
ou de outras instituições que,
eventualmente, solicitem o
trabalho e tenham o aval de
diretores do Sindicato.
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MOVIMENTO

este dia estará acon-
tecendo uma assem-
bléia do SINTUFRJ
cuja pauta será o XIX

Congresso da FASUBRA, no
qual estaremos elegendo os
delegados da UFRJ que irão
defender as teses, propostas e
eleger a nova diretoria da nos-
sa Federação para o próximo
biênio (2007/2009).

Ao longo dos últimos 27
anos a FASUBRA sempre es-
teve, e está, à frente nas ne-
gociações sobre a nossa vida
econômica, política e funcio-

governo na campanha sala-
rial de 2005, assim como a
última greve, deixou clara a
inabilidade da direção da
nossa entidade nacional na
representação política da ca-
tegoria. A chapa majoritária
(Tribo, CSC e CSD) não con-
seguiu convencer a base
quanto aos encaminhamen-
tos que poderiam ter fechado
com êxito a resolução do Ven-
cimento Básico Complemen-
tar (VBC), cuja proposta do
Governo de não absorção e
maior orçamento para evolu-
ção da tabela não foi aceita
pela categoria, tampouco foi
hábil para fechar a negocia-
ção com o Governo, constru-
indo, no mínimo, um acordo
assinado após o término da
malfadada greve da categoria.

A disputa interna promo-
vida pela corrente política
“Vamos à Luta” levou à situa-
ções de desgaste do movi-
mento sindical, que não con-
tribuíram para a luta do con-
junto da categoria, como no
caso do Comando de Greve,
que em ofício enviado ao
Governo, desqualificou o
Executivo no processo de ne-
gociação. O preço pago pela
Federação, suas entidades de
base e a categoria foi muito
alto: a derrota política e eco-
nômica da nossa greve. En-
quanto outras categorias tra-
tavam de assinar acordos

Precisamos reverter este quadro, reto-
mando nosso caminho histórico de dis-
puta de projetos. Para isto, o Congresso da
FASUBRA deve fazer uma crítica acentua-
da sobre o último período e construir po-
líticas para retomarmos a ofensiva, deba-
ter o papel do movimento sindical em re-
lação ao Estado e o significado do que é
um espaço negocial no setor público e dis-
cutir a importância estratégica da Mesa Na-
cional Permanente de Negociação e a cre-
dibilidade que necessitamos dar a este es-
paço político - reivindicação histórica do
setor público que tem uma relação de tra-
balho unilateral com o Estado, são funda-
mentais para o movimento. Assim como,
junto com a CUT, trazer o conjunto dos
trabalhadores do setor privado para
apoiar nossas lutas em defesa da uni-
versidade pública e gratuita.

Assinam:
Ana Maria Ribeiro, Neuza Lu-

zia Pinto, Vera Barradas, Nilce Cor-
rea, Jeferson Salazar, Huascar Fi-
lho, Dercinval, Jorge Ignácio, Ma-
ria José Barcelos, Alexandre Bote-
lho, Soraya Rodrigues, Chantal
Russi, Valeria Baptista, Fernanda
Ribeiro, Julio Dias, Maury Cantali-
ce, Mônica Carvalho, Fortunato
Mauro e Mônica Conde.

Esses são alguns dos pontos mais im-
portantes que este Congresso irá discutir.
Na última eleição do SINTUFRJ, nós, da
CSD (CUT Socialista e Democrática) e inde-
pendentes, construímos um programa
transparente e de lutas, e entendemos que
fomos eleitos para representar você, que
confiou o seu voto nas nossas propostas.
Entretanto, a sua participação nos momen-
tos de definição da nossa luta e da consoli-
dação destas propostas é fundamental: com-
parecer às assembléias é a cota de cada de
um de nós no fortalecimento de nosso sin-
dicato e de nossa federação.

Estamos te esperando. Anote na sua
agenda este compromisso: Assembléia Ge-
ral do SINTUFRJ dia 24/11, às 11h, no Qui-
nhentão. O futuro de nossa federação e o
futuro das negociações de nossa carreira
está nas nossas mãos. Venha e participe!

para o final de suas greves, a
Federação mergulhava em
um final de movimento me-
lancólico. Não enxergar os
espaços abertos no governo
Lula para o diálogo e negar a
negociação não é papel de
sindicato, que deve priorita-
riamente defender os interes-
ses dos trabalhadores. A con-
seqüência mais grave de tudo
que vivenciamos no último
período é a desconstrução
histórica das lutas da catego-
ria nos últimos 20 anos, subs-
tituída pela cultura do corpo-
rativismo exacerbado, basea-
do no puro economicismo e
pela autoconstrução partidá-
ria, em detrimento das con-
quistas coletivas. O neolibe-
ralismo afetou sobremaneira
nossos corações e mentes.
Pensamos hoje em como ga-
nhar mais, sem priorizar a luta
programática e estratégica –
esta sim, com potencial para
aumentar nossas remunera-
ções de forma consistente.

Retomar o caminho histórico

nal, participando ativamente
das mesas de negociação e
lutando por melhores condi-
ções de trabalho para os ser-
vidores públicos federais das
universidades brasileiras.

A atual gestão da FASU-
BRA foi marcada pela disputa
interna entre as forças políti-
cas desde o início. É fato que
sempre existiram as forças
políticas, o que é legítimo,
mas as disputas nesta gestão
foram avassaladoras para a
categoria. A condução do pro-
cesso de negociação com oC

O
N

F
A

S
U

B
R

A
Dia 24/11, sexta-feira, às 11h, no auditório do Quinhentão,

você tem um compromisso com o seu futuro!

N

Foto: Fasubra
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PCCTAE, TABELÃO OU A
CHAVE PARA O PCU?

Uma polêmica presente
em nossa Carreira neste mo-
mento é a tabela salarial, pois
o grupo político denomina-
do de “VAMOS A LUTA”, que
na greve de 2004 defendia
posição contrária ao PCCTAE
afirmando em algumas falas
que se tratava apenas de um
“tabelão”, porém com adesão
de 99,9% da categoria ao pla-
no se aproveitando dos pro-
blemas existentes para criar
confusão e fomentar a divi-
são da categoria.

- Achamos salutar que a
categoria crie fóruns de de-
bates sobre os problemas
ocorridos na carreira, pois as-
sim todos saem fortalecidos,
a criação do FÓRUM de NS e
das CIS mostrou que alguns
militantes que foram omis-
sos durante a greve de 2004
se aproveitam para fomentar
a sua política de corrente, o
que não é crime, entretanto
os ataques pessoais e a men-
tira têm reinado nos diversos
FÓRUNS, basta ver a contra-
dição de parte dos Ex-NS que
defendiam a criação de uma
Associação própria à parte da
FASUBRA,  e  o Fórum da CIS
em que defenderam a des-
vinculação política das CIS
dos sindicatos e da FASU-
BRA. Será que se busca cons-
truir com a divisão? Ou será
que a tática é criar uma nova
sigla quando se está em mi-
noria?

- Esta mesma corrente
(VAL) diz que defendia os an-
tigos NS, porém de maneira
irresponsável na greve de
2005 quando eram maioria

no CNG rejeitaram a propos-
ta de “não absorção do VBC”
que atenderia todos os com-
panheiros que recebem VBC
e logo após o final da greve
reapresentaram esta mesma
proposta, o que demonstra
que ao descrendenciar o go-
verno e rejeitar a proposta na
mesa de negociação o inte-
resse desses companheiros
na greve era meramente po-
lítico partidário em defesa da
sua candidatura a Presidên-
cia.

- Acreditamos que o PCC-
TAE não é um tabelão como
eles querem caracterizar, re-
conhecemos que temos pro-
blemas, até porque não foi
possível resolver o desvio de
função por impedimentos le-
gais da CF, mas estamos con-
victos que o PCCTAE foi um
passo importante na luta pelo
PCU.

CONGRESSO DA FASUBRA

Você sabe o que é Tese? É
uma proposição escrita apre-
sentada por pessoas que de-
fendem idéias ou ideais. Pe-
lego? Para uns é uma pele
entre o cavalo e a cela, para
outros é um  elemento estra-
nho que se insinua no movi-
mento sindical para finalida-
des duvidosas. Coletivo? é
um conjunto de pessoas que
se agrupam em torno de idéi-
as ou ideais dentro de uma
entidade maior (Ex: FASU-
BRA). Você já participou de
algum CONFASUBRA? Não!
Então companheiros vamos
juntos formar a nossa chapa
e fortalecer a luta do nosso
sindicato através da nossa
Federação. É nestes encon-
tros que os trabalhadores têm
oportunidade de arregimen-

tar forças para o ano seguin-
te, bem como as respostas
para muitas outras pergun-
tas. O quorum para eleição
dos delegados é de 01(um)
delegado para cada 10 (dez)
presente na assembléia geral
que será realizada no dia 24/
11 às 10h no Quinhentão/
CCS, então os companheiros
interessados em participar
conosco devem nos procurar
para construir esta chapa e as
propostas que levaremos até
o CONGRESSO que será rea-
lizado entre 04/12 a 09/12/
06, dentre elas destacamos:

Como bandeiras gerais:
- Diretrizes gerais de pla-

no de carreira e Luta pela As-
censão Funcional em busca
do P.C.U;

- Isonomia salarial;
- Não ao desconto de PSS

do aposentado;
- Definição de política sa-

larial – data base;
- Recursos para Saúde Su-

plementar;
- Reativação dos anuê-

nios e Licença Prêmio;
- Reajuste do Vale alimen-

tação;
- Reajuste do pagamento

de diárias;
- Pagamento dos precató-

rios das ações judiciais.

Luta específica junto ao
MEC:

- Luta pelo aprimoramen-
to da Carreira com a resolu-
ção do VBC e piso de 3 SM e
step de 5%;

- Racionalização dos car-
gos para resolver os proble-
mas de alguns cargos que fi-
caram em classes equivoca-
das. Ex: Marceneiro, Aux. de
Enfermagem, Aux. Adminis-
trativo, Motorista, Bombeiro
Hidráulico, Serralheiro (mon-
tador soldador), Almoxarife,
Armazenista, Datilógrafo,
Adm. Edifício e Laboratoris-
ta, etc.

- Recursos para os progra-
mas de capacitação e qualifi-
cação;

- Contagem do TS da Li-
cença prêmio para fins de
enquadramento;

- Utilização das vagas o-
ciosas de graduação pelos
Téc. Administrativos;

- Reativação de cargos ex-
tintos e concurso público para
recomposição de vagas;

Junto à FASUBRA
- Fortalecimento das CIS

com realização de encontros
Nacionais sob a coordenação
da CNS/FASUBRA;

- Unidade de ação na pau-
ta de reivindicação;

- Cursos de formação po-
lítica;

- Direção comprometida
com os interesses da catego-
ria, definidos nos fóruns pró-
prios.

POR QUE QUEREMOS
PARTICIPAR DO XIX
CONFASUBRA?

Nossa chapa se pautará
pelo respeito aos demais, mas
mostrará firmeza na sua de-
fesa, pois não aceitaremos
que nossa categoria seja uti-
lizada como massa de mano-
bra nem para defender e nem
para derrubar governo. So-
mos independentes de cor-
rentes partidárias e não acei-
taremos este tipo de compor-
tamento que foi utilizado na
greve de 2005 em que os
membros da Corrente deno-
minada de “VAMOS A LUTA”
levou a categoria a uma der-
rota histórica nunca vista na
FASUBRA. Fizeram maioria
no CNG e se utilizaram desta
maioria para criar confusão.
Num primeiro momento dis-
seram que a fala do Sylvio
Petrus, que representava o

governo quando disse não
ter garantias de recursos
para a 2ª fase do enquadra-
mento e chamaram a greve.
Posteriormente, quando Jai-
ro Jorge, Secretário Executi-
vo do MEC garantiu o valor
de R$ 420 milhões para ne-
gociar, negaram esta repre-
sentação descrendenciando-
o enquanto representante do
Governo e demonstrando as-
sim que o interesse era pura-
mente partidário, já que al-
gumas falas no CNG aponta-
vam que nem o “Presidente
da República” teria moral
para negociar.

Portanto são esses mes-
mos companheiros - que le-
varam a categoria a um pre-
juízo financeiro (principal-
mente os que recebem VBC);
que estiveram na direção da
CUT e nada fizeram e agora
vêm dividindo a categoria
criando a CONLUTAS - que
pretendem ser da Direção da
FASUBRA. Então, lutaremos
neste CONGRESSO para ele-
ger companheiros compro-
metidos com o interesse da
categoria e não dos seus par-
tidos políticos.

Estaremos presentes nes-
te congresso para defender o
fortalecimento da luta dos
trabalhadores a partir dos
Delegados Sindicais de Base
do SINTUFRJ, pois acredita-
mos que é na base que se
constrói a luta. E é através da
FASUBRA que se fortalece o
interesse Nacional do con-
junto e através da CUT que
cumpre um papel importan-
te como elo de ligação com o
congresso nacional e com os
interesses maiores da classe
trabalhadora, pois a divisão
e enfraquecimento das ins-
tâncias do movimento sindi-
cal só interessam ao neoli-
beralismo e aos patrões. En-
tão nosso entendimento é
que SINTUFRJ, FASUBRA e
CUT, somos todos nós, logo
a luta continua!

A VOZ
DA BASE
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Instituto de Estudos em Saúde Coletiva

Centro de Ciências da Saúde

Universidade Federal do Rio de Janeiro

SAÚDE

Da solenidade de abertu-
ra, às 9h, participarão o reitor
Aloísio Teixeira, a vice-reito-
ra Sylvia Vargas, o pró-reitor
de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, José Luis Monteiro, o
decano do Centro de Ciên-
cias da Saúde, Almir Fraga, o
presidente da Associação Bra-
sileira de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva, José da Ro-
cha Carvalheiro, a diretora do
Iesc, Letícia Legay, e o coor-
denador do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coleti-
va, Volney Câmara. A Sema-
na de Saúde termina na sex-

Assédio moral tem site

Iesc discute saúde coletivaO Instituto de
Estudos de Saúde
Coletiva (Iesc)
abre na terça-
feira, 21,
a I Semana de
Saúde Coletiva da
UFRJ. O encontro
científico, que
marca a criação
do Iesc, é apoiado
por instituições
acadêmicas e
profissionais do
Rio. Além das
mesas-redondas
sobre vários temas
e oficinas de
trabalho, está
também
programada
discussão sobre
assédio moral.
O Iesc pretende
premiar trabalhos
inscritos de cada
área de pesquisa
que desenvolve
(epidemiologia e
bioestatística,
planejamento e
política de saúde,
ciências humanas
e saúde e
produção,
ambiente e
saúde). O evento
será realizado no
Iesc.

ta-feira, dia 24, apresentan-
do, às 13h, a úl-tima mesa de
debates: “Desafios e Perspec-
tivas para os Centros de For-
mação em Saúde Coletiva”.

DEBATEDORES - No pri-
meiro dia, às 10h, será reali-
zada a mesa-redonda “Polí-
ticas Públicas e Saúde Coleti-
va”. Aloísio Teixeira partici-
pará desta mesa-redonda. O
reitor fará uma abordagem
sobre a economia da saúde,
seguido de José Rocha Car-
valheiro, que falará sobre a
saúde coletiva, e Volnei Gar-
rafa (Unesco) discorrerá a res-

peito da contribuição da bio-
ética.

ASSÉDIO MORAL - Na
quinta-feira, 23, às 14h, será
realizada a oficina sobre As-
sédio Moral, coordenada por
Marisa Palácios e Luciene La-
cerda. Segundo a pesquisa-
dora do Iesc Marisa Palácios,
o debate sobre violência mo-
ral ou assédio moral ganhou
força no Brasil a partir de 2001
e o tema foi incorporado à
pauta do movimento sindi-
cal. O que caracteriza o assé-
dio moral é a exposição do
trabalhador a situações vexa-

tórias e humilhantes. “A vio-
lência de um modo geral tem
enorme repercussão e muita
produção acadêmica, mas o
assédio moral, que também
é uma violência e tem como
foco o local de trabalho, não
é difundido e há poucos es-
tudos a respeito, o que justi-
fica a existência, ainda hoje,
de uma certa confusão con-
ceitual”, explicou a estudio-
sa, acrescentando que o ob-
jetivo da oficina é exatamen-
te aprofundar a discussão e
esclarecer mais sobre o as-
sunto.

Os trabalhadores submetidos a situações de humilha-
ção por parte de empregadores ou chefias podem foram
seus relatos pelo site sobre assédio moral lançado em
outubro pelo Iesc, com o apoio do SINTUFRJ. O site tam-
bém orienta as vítimas. “O site pretende ajudar as pessoas
a entenderem melhor o assédio moral, ajudar a se fortale-
cerem para lidar com o problema. Temos recebido depoi-
mentos, e o compromisso é não divulgar nomes”, infor-
mou Marisa Palácios. Ela adiantou, ainda, que está sendo
pensado na UFRJ uma forma de lidar com o assédio moral,
e essa iniciativa conta com a participação do SINTUFRJ,

Pró-Reitoria de Pessoal e Divisão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST).

GRUPO DE ESTUDO – Desde 2001, a convite da OIT
(Organização Internacional do Trabalho), um grupo de
pesquisa do Iesc estuda o tema “Violência no Trabalho”
com o propósito de participar de uma pesquisa internacio-
nal sobre a violência contra os trabalhadores da área de
saúde. Relatório preliminar desta pesquisa aponta que,
entre 2001 e 2002, pelo menos 47% dos profissionais de
saúde na Cidade do Rio de Janeiro foram vítimas de algum
tipo de violência.
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ARTIGO

20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra

Comemorações
e Reflexões

Desde que o movimento negro brasileiro conseguiu finalmente
alçar e tirar do limbo da História o líder negro Zumbi dos Palmares,
foram  necessários  algumas  mudanças não só de comportamento,
mas de compreensão do fato histórico em questão. E foi muito difícil
colocar este herói negro na galeria dos mártires brasileiros pela luta
que dirigiu e travou pela liberdade do povo negro.

E mais difícil ainda está sendo reconstruir essa história numa
perspectiva de analisar a trajetória árdua percorrida desde então.
Para uma parcela significativa, este dia não passa de mais um feria-
do. Para outra, que sempre esteve preocupada em elevar a cons-
ciência dos descendentes de escravos, para que houvesse perfeito
entendimento sobre a importância desta data e da recuperação
histórica, este dia representa a possibilidade de uma profunda refle-
xão.

E precisamos refletir sobre o que vemos do nosso lado, na frente
e atrás, e mais, precisamos refletir sobre nossa própria trajetória
enquanto afrodescendentes e como todas as dificuldades que nos-
so povo teve que atravessar, e ainda atravessa, para sobreviver digna-
mente. Pode parecer retórica, mas precisamos analisar que avanços
tivemos, precisamos analisar se as condições colocadas na sociedade
brasileira de acesso a saúde, educação pública e de qualidade, habita-
ção e trabalho são igualitárias entre negros e não- negros.

E por mais que queiram , através do artigo 5º da Constituição,
que diz que somos todos iguais, vemos nitidamente as diferenças
existentes e de como elas se aprofundam a cada dia que passa; e de
como as elites brasileiras se rebelam ao menor sinal de uma tomada
de posição de quem sempre esteve na base da pirâmide social por
um verdadeiro processo de inclusão.

Se tivermos boa vontade
de observar, vamos chegar
à triste conclusão de que o
racismo ainda não está to-
talmente erradicado da so-
ciedade brasileira e se ma-
nifesta de forma contunden-
te a todo dia e a toda hora
de forma sutil, é verdade,
mas de forma tão brutal a
não permitir alterações so-
ciais.

São nas novelas, nos co-
merciais de TV, nas lojas se
surfware dos shoppings, os
bancos privados e públicos,
nas universidades públicas
e privadas em vários outros
espaços que percebemos a

ausência total ou insignifican-
te presença dos afrodescen-
dentes. Ao passo que se
olharmos para o outro lado
da moeda, estamos em gran-
de maioria entre os mendi-
gos, os presos, os analfabe-
tos, os desempregados, os
que não têm onde morar, os
que possuem o menor índice
de escolaridade, e tantas ou-
tras mazelas que nos perse-
guem.

E para que possamos lu-
tar pela conquista dos espa-
ços que queremos, temos que
compreender a realidade que
nos cerca e todos os entraves
que são colocados para im-

pedir uma condição igualitá-
ria.

POLÍTICAS PÚBLICAS – O
que defendemos não são pri-
vilégios; defendemos que a
sociedade brasileira coloque
negros e não-negros em con-
dições de igualdade, pois o
que se presencia até os dias
de hoje são “direitos” garan-
tidos de todas as benesses,
os estado para as elites, ou
seja já temos cotas para uma
pequena parcela da popula-
ção. E quando chamamos o
Estado brasileiro à sua res-
ponsabilidade histórica no
processo de reparação para
os descendentes de escravos,

O racismo existe
na construção de um conjun-
to de políticas públicas que
permitam a inclusão social
deste segmento em todos os
níveis, percebemos, além da
resistência em compreender
o processo, ineficácia nas
ações.

E é importante que, nós
descendentes diretos daque-
les que construíram este país,
tenhamos perfeito entendi-
mento do papel que nossos
antepassados tiveram, da for-
ma em que foram “libertos”
e de como estamos na atuali-
dade. Avançamos? É lógico
que sim; mas existe um fosso
que precisamos ultrapassar,

e não será com discursos dó-
ceis de compreensão da ex-
ploração que fomos condici-
onados é que vamos avançar
e modificar o quadro atual.

Neste dia 20 de novem-
bro e em todos os dias do
ano, temos que refletir sobre
as condições em que se en-
contra a maioria da popula-
ção negra no Brasil e no mun-
do. E que esta reflexão não
seja feita somente sobre o que
conseguimos individualmen-
te, que é uma leitura equivo-
cada, e sim sobre o que rei-
vindicamos para todos que
sofrem um duro processo de
exclusão social.

Denise Francisco Góes

Técnica Administrativa – FACULDADE DE ODONTOLOGIA

COORD. DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

SINDICAL DO SINTUFRJ
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Etnia

O sonho de voltar para
junto dos seus antepassados,
na África, não se concretizou
nem mesmo depois da mor-
te para 6.119 negros trazidos
à força no século XIX para se-
rem vendidos em leilões na
Rua Direita, atual Primeiro de
Março. A morte nos porões
dos navios negreiros ou à luz
do dia, diante da multidão,
quando doentes e atordoa-
dos eram arrastados ao mer-
cado de escravos tão logo
desembarcavam no Porto do
Rio de Janeiro, apenas garan-
tiu a esses africanos morrer
antes de serem escravizados
no Brasil.

Pela tradição religiosa dos
negros bantos, cultuada por
esse contingente de africa-
nos, vindos de várias partes
da África Central, como Lu-
anda, Moçambique, Bengala,
Congo, o sepultamento em
cova funda era parte impor-
tante do ritual para o retorno
ao seu continente e o reen-
contro com os entes queri-
dos. Mas o destino final da-
queles que não resistiam aos
sofrimentos da viagem era
uma área de 110 m2, situada
no antigo caminho da Gam-
boa, conhecida como a Rua
do Cemitério, mais tarde Rua
da Harmonia, hoje Rua Pe-
dro Ernesto.

Ali, à flor da terra, os cor-
pos nus eram jogados uns
sobre os outros e queimados
uma vez por semana. Desde
1996, jazem em uma caixa de
papelão no Instituto de Ar-
queologia Brasileiro (IAB)
fragmentos de ossos que cor-
respondem a 28 esqueletos
completos de pretos novos,
os recém-chegados da África,
cuja idade variava entre 3 e
25 anos, do sexo masculino e
feminino.

EXCLUSIVO Os segredos do cemitério de escravos no caminho da Gamboa

 A confirmação da existência do Ce-
mitério dos Pretos Novos, no Rio de
Janeiro, o único do qual se tem notí-
cia na América, só foi possível graças
ao voluntarismo do casal Ana Maria
Merced e Petrúcio Guimarães, e às
pesquisas de Júlio César Medeiros da
Silva Pereira, na época um estudante
de História da Uerj, atualmente mes-
tre em História Social pela UFRJ. Pro-
prietários da casa nº 36 na Rua Pedro
Ernesto – uma típica construção do
século XVIII, sem banheiro e rede de
esgoto, que abrigou famílias pobres e
negros libertos, na zona portuária –,
Merced e Petrúcio iniciaram, em 1996,
escavações para colocação de estru-
turas de ferro que permitiria construir

Cemitério foi
descoberto por acaso

Morte nos porões da barbárie

cômodos em cima. Mas para espanto
dos pedreiros, ossos misturados a
fragmentos, tais como miçangas de vi-
dro, artefatos de ferro e pedaços de
cerâmica, começaram a saltar da terra.
“A firma de engenharia que fez a son-
dagem do solo constatou que de 20
cm a dois metros de profundidade só
tinha ossos”, contou Merced.

E a lenda que corria de que no bair-
ro existiu um cemitério de escravos se
confirmou. O achado foi informado à
Prefeitura e, através de mapas antigos
do município, duas arqueólogas cons-
tataram que abaixo não só da casa dos
Guimarães, como numa área de 110
m2, centenas de africanos encontraram
sua última morada. As pesquisas de

Júlio César, primeiro para a monogra-
fia e depois para a dissertação de mes-
trado, complementaram a informação
histórica: de 1779 a 1831, 6.119 corpos
de “pretos novos” foram enterrados na-
quele local. “No Museu da Cúria Me-
tropolitana encontrei um livro de óbi-
tos da Freguesia de Santa Rita, que res-
pondia à época pelo cemitério, onde
estão registrados os nomes dos navi-
os, as nações ou os portos de origem,
os donos e as idades dos ‘escravos no-
vos’ desse período, e até as marcas que
recebiam nos navios negreiros”, con-
firmou o historiador, que se uniu a
Merced e Petrúcio ao ler sobre a des-
coberta do sítio arqueológico numa
nota de rodapé de jornal.

JÚLIO CESAR. As pesquisas continuam

MERCED. A partir da descoberta, iniciou uma verdadeira saga para
recuperar a memória de parte da história da barbárie escrava no Brasil

Fotos: Niko Júnior
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Os documentos pesquisa-
dos também revelaram que
no século XVII um pequeno
cemitério junto ao Morro do
Castelo, nos fundos da Santa
Casa da Misericórdia, desti-
nava-se aos escravos africa-
nos, seus descendentes, in-
digentes e pobres que mor-
riam no hospital. Como em
1700 este cemitério já não
comportava o grande núme-
ro de sepultamento de escra-
vos, o governador do Rio de
Janeiro, Ayres de Saldanha Al-
buquerque Coutinho Matos
e Noronha (1719-1725), de-
terminou que fosse criado
um cemitério somente para
pretos novos no largo da Igre-
ja de Santa Rita, recém-cria-
da, o que foi feito. Por volta
de 1769, o vice-rei, Marquês
do Lavradio (1769-1779), or-
denou a mudança do merca-
do da Rua Direita, na Praça
XV, para a Rua do Valongo
(hoje Camerino). Ele não
queria que os escravos no
estado lastimável em que se
achavam ao desembarcar
fossem vistos na entrada
principal da cidade. E quan-
do o mercado de escravos foi
transferido para a Praia do
Valongo, o Cemitério dos
Pretos Novos foi junto, por-
que a proximidade com o
porto facilitava o transporte
dos corpos.

CLAMOR DA SOCIEDADE
– Em 1821, o Cemitério dos
Pretos Novos já estava cerca-
do de casas, e os moradores
começaram a reclamar com
o príncipe regente D. Pedro e
outras autoridades dos “ma-
les à saúde” e do mau cheiro
que exalava dos corpos inse-
pultos. De acordo com docu-
mentos encontrados por Jú-
lio César no Arquivo-Geral
da Cidade, no dia 13 de mar-
ço de 1830 foi feito o último

Etnia

Escondendo a vergonha
Cemitérios para negros, pobres indigentes

sepultamento no Cemitério
dos Pretos Novos.

Na opinião do historiador,
o fim do cemitério não foi
determinado apenas pela
pressão higienista, clamor da
imprensa e dos moradores.
“A hipótese mais aceita”, dis-
se, “é a de que, após o acordo
que proibia o tráfico negrei-
ro firmado com a Inglaterra
(a famosa “lei para inglês
ver”), o Brasil não teria como
justificar a existência do ce-
mitério de recém-chegados
da África.”

IRMANDADES – Segundo
Júlio César, “o Cemitério dos
Pretos Novos é exemplo dos
muitos sofrimentos impostos
por um sistema escravista,
em que milhares foram se-
pultados sem ter o direito aos
preceitos das culturas tradi-
cionais africanas”. Os que
conseguiram sobreviver, no
entanto, se filiaram a irman-
dades negras, que arrecada-
vam recursos e garantiam aos
compatriotas enterros em
condições mais dignas.

A descoberta do sítio arqueológico sob
o chão que pisava mudou completamente
a vida da família Guimarães: Merced, Pe-
trúcio e três filhas. Até 1998, eles convive-
ram com buracos em toda a área interna e
nas laterais da casa, e com gente entrando e
saindo. Quando as pedras começaram a
rolar das paredes escavadas, o jeito foi
mudar para o auditório da sua pequena
empresa de prestação de serviços ao Porto
do Rio, lá mesmo na Gamboa. E a todo
tempo ouviam da prefeitura que a casa se-
ria desapropriada.

Em 2000, não suportando mais a situação,
os Guimarães retomaram as obras na casa.
“Durante quatro meses eu e minhas filhas
adolescentes peneiramos terra dos buracos e
separamos ossos. Em 2001, as arqueólogas
sumiram e até hoje ninguém mais voltou”,
disse Merced. Os ossos foram levados para o
IAB, e lá permanecem em caixas de papelão.
Oficialmente, os estudos sobre o sítio arqueo-
lógico foram esquecidos.

Apesar de todos os transtornos, Merced
se apaixonou pela história dos escravos en-

terrados na Gamboa e decidiu, sem contar
com ajuda oficial ou de ONGs, expor as
fotos dos ossos e artefatos desenterrados
em grandes painéis na sua própria sala de
visitas e abrir para visitação pública. Mais
tarde, comprou duas lojas coladas à sua
casa e criou o Instituto de Pesquisas e Me-
morial dos Pretos Novos, que tem como
diretores pessoas ligadas ao movimento
negro da cidade, como Antonio Carlos Ro-
drigues da Silva. O espaço se transformou
numa referência para esses militantes, arte-
sãos e artistas plásticos. Na região, que além
da Gamboa abriga os bairros da Saúde, San-
to Cristo e os Morros da Previdência e da
Conceição, a casa de nº 36 é uma referência
da cultura afro, onde sempre são realizadas
festas e cultos africanos, e lugar seguro para
guardar objetos e outras relíquias da escra-
vidão no Brasil. É comum se chegar lá e
encontrar pessoas como Maria da Graça Lau
e Cristina Sebastiana, legítimas representan-
tes de grupos de jongo no Estado do Rio de
Janeiro. Respira-se naqueles cômodos um
cheiro forte de amor e fraternidade.

Um novo sentido à vida

Artefatos
 IMAGENS DE UM
GENOCÍDIO.
Ossadas de negros
encontradas em
escavações na
Gamboa, zona
portuária do
Rio de Janeiro

SUPLÍCIO. Cerca de 400 escravos
eram transportados nos navios

negreiros, misturados a cargas de
todos os tipos. Eram transportados

nos porões deitados dois a dois,
mulheres, idosos e crianças

SINAIS DA CULTURA.
Objetos encontrados junto
aos ossos dos pretos novos



O Campeonato de Fute-
bol dos Servidores da UFRJ
entra na sua reta final, com
dois jogos. No campo da Pre-
feitura se enfrentam CLA (que
se classificou como líder da
chave A e melhor equipe da
competição) e Coppe (que fi-
cou em segundo lugar na
chave B). No campo da Co-
ppe os adversários serão CCS
e Prefeitura. O CCS foi o 1º
colocado da chave B e a Pre-
feitura 2º colocado da chave
A. Os dois confrontos se re-
petem na sexta-feira, dia 24:
CLA e Coppe jogam desta vez
no campo da Coppe e Prefei-
tura e CCS no campo da Pre-
feitura. Desta rodada de se-
mifinalistas sairá os dois ti-
mes que vão disputar a gran-
de final do campeonato, na
tarde de sexta-feira, 1º de de-
zembro, no campo da Prefei-
tura.

O jogo preliminar será
para decidir quem vai ficar
na 3ª colocação. A final está
prevista para as 16h. A preli-
minar será realizada a partir
das 14h.

As equipes do CLA e da
Coppe já estão classificadas
para a fase final do Campeo-
nato dos Servidores da UFRJ.
Os times aguardam o resul-
tado da 6ª rodada para saber
quem era seus adiversários.
Matematicamente, Diseg,

Rumo às semifinais
CLA, CCS, Prefeitura e Coppe são os
quatro finalistas do campeonato

Reitoria e Poliquímica já es-
tão fora do final da competi-
ção. Vão apenas cumprir ta-
bela. Disputam vagas Prefei-
tura, Vila Residencial e HU
pela chave A e CCS e Praia
Vermelha pela chave B. Na
rodada da semana passada,
a Diseg, que é a lanterna da
chave A, perdeu por 3 a 2 para
a Vila Residencial. No segun-
do jogo da semana, no cam-
po da Prefeitura, a Praia Ver-
melha venceu a Poliquímica
(lanterna da chave B) por 2 a
1.

Para esta semana estão
programados quatro jogos
pela 6ª rodada, a última an-
tes das semifinais. A aber-
tura da rodada será nesta
segunda-feira com o jogo
entre Prefeitura e Vila Re-
sidencial,  no campo da
Prefeitura. Na terça-feira,
também no campo da Pre-
feitura, se enfrentam Praia
Vermelha e Reitoria. Quin-
ta-feira, o palco da dispu-
ta será o campo da Coppe.
Jogam Poliquímica e o
CCS. Fechando a rodada,
na sexta-feira, no campo
da Prefeitura, jogam Diseg
e HUCFF. O CLA, da chave
A, continua sendo o líder
invicto do campeonato
com 12 pontos. Na chave
B, a liderança é da Coppe,
com 8 pontos.

RETA FINAL. Acima,
a equipe do CLA, que
exibe o melhor
desempenho até
agora. Ao lado, atleta
da Prefeitura (camisa
verde e vermelha)
disputa jogada no
jogo contra a Vila
Residencial. Abaixo,
à esquerda, lance do
jogo entre a Coppe
(uniforme vinho e
azul) e a Poliquímica.
Abaixo, à direita,
disputa entre o CCS,
(uniforme claro), e a
Coppe


