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REUNIÕESREUNIÕESREUNIÕESREUNIÕESREUNIÕES
GT-Educação: terça-feira, dia 24 de novembro, às 14h, na subsede sindical no HU.
Aposentados: quarta-feira, dia 25 de novembro, às 10h, na subsede sindical no
HU. PÁGINA 2

Em defesa da carreira e pelo fortalecimento da
pauta de reivindicações interna, a categoria vai

parar nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

Esta foi a decisão da assembleia de quinta-feira, dia 19, no hall da Reitoria.
A paralisação é nacional e foi aprovada pela plenária estatutária da Fasubra.

PPPPPARALISAÇÃOARALISAÇÃOARALISAÇÃOARALISAÇÃOARALISAÇÃO

ATO NO CONSUNI
Quinta-feira, dia 26 de novembro, às 9h30,
quando entregaremos ao reitor a pauta de
reinvindicações interna. Todos lá!
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DOIS PONTOS

Saúde oral para as crianças de
Educação Infantil da UFRJ

Dois dias de aplicação de flúor
e de brincadeiras que ensinam
combater as cáries

O Projeto de Promoção e Pre-
venção em Saúde Oral idealizado
pelo Serviço Social da Faculdade
de Odontologia chegou à Escola
de Educação Infantil da UFRJ e as
crianças do berçário ao jardim de
infância (dos 4 meses aos 6 anos
de idade) receberam cuidados es-
peciais de higiene bucal e de pre-
venção contra a cárie. A ação coor-
denada pelas assistentes sociais
contou com a parceria de profes-
sores e alunos da unidade, e foi
desenvolvida nos dias 10 e 13 de
novembro.

Os primeiros a serem atendi-
dos foram os alunos de 4 a 6 anos
de idade. Além da aplicação de
flúor, eles aprenderam a escovar
corretamente os dentes e a identi-
ficar os inimigos da boca, através
de jogos, desenhos, brincadeiras e
dos contadores de história. Esse
mesmo trabalho pedagógico foi
adaptado para os menores de até 3
anos de idade, no segundo dia da
atividade na Escola, fora a turmi-
nha do berçário. Nos bebês apenas
foi aplicado o verniz fluoretado –
um flúor especial para quem não
sabe ainda cuspir.

Mas somente as crianças au-
torizadas pelos responsáveis  parti-

ciparam da ação. A autorização che-
gou com o questionário enviado aos
responsáveis pela coordenação do
projeto com perguntas sobre a saúde
oral dos filhos.

Parceria que dá certoParceria que dá certoParceria que dá certoParceria que dá certoParceria que dá certo
Para pôr em prática o projeto,

na UFRJ e nas comunidades próxi-
mas, a equipe de assistentes sociais
(Márcia Carvalho da Silva, Regina

Celi Gomes de Carvalho e Denise
Góes) conta com a parceria das pro-
fessoras Vanessa Silva, Andrea Quiri-
no e Claudia Tavares, da APO (Aten-
ção Primária em Odontologia), que
mobilizam estudantes e são respon-
sáveis pela parte pedagógica do tra-
balho, que inclui a elaboração do
material pedagógico (cartilhas e
desenhos, por exemplo).

Na ação na Escola de Educação

Infantil, dois alunos de mestrado,
Patrícia e Rafael, também atuaram
na supervisão dos 37 graduandos que
aplicaram flúor nas crianças e rea-
lizaram as atividades lúdicas e pe-
dagógicas. O Serviço Social contou
ainda com a colaboração do proté-
tico Roberto da Silva, que conse-
guiu com a Sanifil os kits de higie-
ne bucal usados nas crianças.

“A gente conhece um país pelos

dentes, e o objetivo do projeto é a
promoção da saúde oral. Além dis-
so, a atuação preventiva com as
crianças não deixa que no futuro
tenham medo de dentista. Este é o
lado da humanização profissional
e nada melhor do que se trabalhar
numa escola infantil onde estão os
filhos dos nossos colegas, assim como
nas comunidades”, afirmou Vanes-
sa da Silva, coordenadora da APO.

Para a professora, o envolvimen-
to dos alunos no projeto é impor-
tante, porque eles passam a ter con-
tato com outras realidades extra-
muros da universidade. “Nessas ex-
periências a gente ensina também
que é preciso respeitar horários e ro-
tinas quando se entra nos espaços
que não são os nossos”, acrescentou.

A Vila Residencial da UFRJ foi a
primeira comunidade atendida pelo
projeto do Serviço Social da Facul-
dade de Odontologia e a coordena-
dora do setor, Márcia Carvalho da
Silva, pretende estender o serviço em
parceria com a APO na UFRJ. “A
ideia é atingir toda a população
usuária da UFRJ, numa ação arti-
culada com dentistas e alunos”, afir-
mou a assistente social, lembrando
que o ensino da técnica de higiene
oral elimina gastos futuros.

CRIANÇAS DA ESCOLA DA UFRJ aprendem a cuidar dos dentes através de brincadeiras

Foto: Cícero Rabello

Nota de
falecimento

Com pesar informamos o fa-
lecimento do aposentado José Ar-
nould da Silva Mota, ocorrido no
dia 16 de novembro. Ele deixa
viúva a  funcionária da DRE (PR-
1) Maria das Graças Souza Mota.

Reunião do
GT-Educação do
SINTUFRJ

Nesta terça-feira, 24 de
novembro, às 14h, na subse-
de sindical no HU. Pauta: in-
formes sobre a Conferência
Estadual rumo à Conae, que
ocorrerá de 27 a 28 deste mês,
e realização de atividades
preparatórias ao Fórum So-
cial Mundial de 25 a 29 de
janeiro de 2010, em Porto
Alegre.“Sindicalismo pelo

fim da violência
contra a mulher”

É a atividade com esquetes
teatrais, exibição de filmes e
debate que a Secretaria da Mu-
lher Trabalhadora da CUT-RJ
realiza na quarta-feira, 25, às
16h30. A CUT-RJ fica na Ave-
nida Presidente Vargas, 502 –
15º andar. Centro da Cidade.

Projeto Educação
Esportiva da
UFRJ

A coordenação do projeto in-
forma que no dia 10 de dezem-
bro encerra os treinos com a ga-
rotada este ano e que o retorno
será em fevereiro de 2010. Apro-
veita a oportunidade para agra-
decer a todos pelo trabalho reali-
zado em 2009 e desejar um Feliz
Natal e Próspero Ano Novo.

A Divisão de Saúde do Trabalha-
dor (DVST) está funcionando desde
o dia 12 de novembro em meio ex-
pediente: das 8h às 13h e atendendo
apenas casos de emergência. Segun-
do a PR-4, o motivo é um problema
no sistema de refrigeração da uni-
dade, que foi agravado pela onda
de calor intenso. Mas o serviço de
manutenção da Prefeitura da UFRJ
e a equipe da Administração Cen-

tral já estão atuando no local.
De acordo com o superintenden-

te Roberto Gambine, os técnicos es-
tão tentando mudar a instalação e
substituir os equipamentos velhos
por novos, e refazer parte da casa de
força. “Esperamos que nesta sema-
na o problema esteja resolvido. Va-
mos até aproveitar o feriado para
agilizar o trabalho”, informou
Gambine. Ele orienta os funcioná-

Es t e  é  o  t ema  do  even to
que será  real izado na quar-
ta - f e i ra ,  d ia  25  de  novem-
bro ,  das  14h  à s  17h30 ,  no
a u d i t ó r i o  d a  I n c u b a d o r a
Tecno lóg i ca  de  Coopera t i -
va s  Populare s  ( ITCP) ,  na
Praça  da  Pre f e i tu ra  da  C i -
d a d e  U n i v e r s i t á r i a ,  n o
F u n d ã o .  A  p r o g r a m a ç ã o

c o n s t a  d e  m e s a -r e d o n d a ,
deba t e s  e  ex ib i ção  de  f i l -
m e s  s o b r e  v i o l ê n c i a  d o -
més t i ca .

Participarão como pales-
trantes  as  convidadas Ales-
sandra Balbino,  da secreta-
r ia  Munic ipal  de  Serv iços
Públicos  de  Bel ford Roxo;
Cecíl ia Teixeira Soares ,  da

secretaria de Estado de As-
s is tência Social  e  Direi tos
H u m a n o s / C e d i m ;  I s a d o r a
Garc ia ,  do  Ins t i tu to  P ro -
mundo; Martha Rocha,  da
Divisão de Polícia de Aten-
dimento à Mulher;  e  Regina
Helena Simões,  do Inst i tuto
de Estudos de Saúde Colet i-
va (Iesc/UFRJ).

Mulher e políticas sociais em debate

Reunião dos
aposentados

Quarta-feira, dia 25 de no-
vembro, às 10h, na subsede sin-
dical no HU. Pauta: informes
do Encontro Nacional da Fasu-
bra e recital de poesias.

Calor obriga DVST a reduzir atendimento
rios a procurar a  direção da DVST
ou a PR-4 em caso de emergência.
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  ESTADO DE ALERTA MÁXIMO

Os técnico-administrativos em
educação da UFRJ, reunidos em
assembleia geral no hall da Reito-
ria, na quinta-feira, dia 19, apro-
varam adesão à paralisação nacio-
nal da Fasubra nos dias 24, 25 e 26
de novembro. O movimento é para
defender a carreira e contra a frag-
mentação da categoria.

Os três dias de paralisação se-
rão de evasão do local de trabalho,
mas as atividades já agendadas do
Sindicato, como as reuniões do GT-
Educação e de aposentados, serão
mantidas. A realização de ato con-
junto das universidades federais no
Rio de Janeiro será proposto pelo
SINTUFRJ às entidades que repre-
sentam os técnicos-administrati-
vos nessas instituições.

Além da defesa da pauta nacio-
nal de reivindicação, a assembleia
reafirmou a pauta interna propos-
ta pelo SINUTFRJ, cujo eixo prin-
cipal é a cobrança de implantação
dos programas de desenvolvimento
da carreira. Até agora, diferente-
mente de outras universidades, a
UFRJ não apresentou projeto de ca-
pacitação para a categoria.

A realização de reuniões por lo-

Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, os técnicos-administrativos
em educação da UFRJ não irão aos seus locais de trabalho

Assembleia aprova paralisação

Auditoria no SINTUFRJ será realizada

cal de trabalho no mês de março e
a deflagração de uma campanha
por autonomia e democracia na
universidade, com ênfase na defesa
da paridade, também fizeram par-
te de um conjunto de ações aprova-
das na assembleia.

Chamado à construçãoChamado à construçãoChamado à construçãoChamado à construçãoChamado à construção
Os coordenadores-gerais do

SINTUFRJ, Francisco de Assis e Iaci
Azevedo, e o coordenador de Comu-
nicação, Jeferson Salazar, que com-
puseram a mesa, alertaram para a
urgência da união e da organiza-
ção dos trabalhadores das universi-
dades, principalmente na UFRJ,
contra os ataques e as ameaças do
governo. Os dirigentes reafirmaram
que cada companheiro é responsá-
vel pela construção desta luta. Suas
falas foram reforçadas pelos coor-
denadores Marylena Salazar, Chan-
tal Russi e Nivaldo Holmes. O téc-
nico-administrativo do IFCS, Flá-
vio Santos, denunciou na assem-
bleia a realização de eleições na
UFRJ pelo critério 70/30.

Francisco de Assis informou o
que ocorreu na recente plenária da
Fasubra, situando a categoria a res-

peito das polêmicas existentes no
movimento, ressaltando os princi-
pais eixos da luta. Segundo o diri-
gente, a paralisação foi aprovada
por unanimidade na plenária.
“Esta mobilização é uma resposta
e um alerta ao governo pelos ata-
ques desferidos aos direitos da cate-
goria.” O sindicalista também aler-
tou para as propostas divisionistas,
tanto em relação aos HUs como de
fragmentação da categoria, prin-
cipalmente de separação dos técni-
cos de nível superior dos demais.

Iaci Azevedo, que é dirigente
também da Fasubra, frisou a im-
portância da mobilização nacio-
nal em torno dos eixos definidos
na plenária e também destacou a
cobrança que está sendo feita, com
o apoio das massas, das questões
internas pendentes. “Somos a mai-
or universidade do Brasil e ainda
não temos programas de capacita-
ção, dimensionamento e avalia-
ção. É uma vergonha! Nós já co-
bramos em reuniões com a Reito-
ria e através de diversas matérias
no Jornal do SINTUFRJ. No dias 12
de novembro, nossa caravana fez
vigília na porta do Ministério da

Educação enquanto a direção na-
cional da Fasubra se reunia com
representantes do ministério e co-
brava deles algumas ações, como o
calendário de instalação da Comis-
são Nacional de Supervisão da Car-
reira e que, por força da pressão, foi
uma das reivindicações atendidas.
Mas precisamos conversar com nos-
sos companheiros, porque ainda é
a massa que resolve. Não depende
apenas das direções do Sindicato,
da Fasubra e da CUT.”

 A coordenadora de Educação,
Cultura e Formação Sindical do
SINTUFRJ, Chantal Russi, chamou
a atenção para a importância da
participação da categoria na reu-
nião do dia 24 de novembro do GT-
Educação, que irá formalizar uma
proposta de eleições paritárias em
todas as universidades. A dirigente
defendeu contra a adesão à parali-
sação nacional.

Em relação à conjuntura ge-
ral, Nivaldo Holmes destacou as
reformas em curso pelo governo,
que “irão retirar direitos dos traba-
lhadores”, chamou atenção para a
reforma tributária, sugerindo que
“a Fasubra coloque na pauta a luta

contra mais esta reforma.” Disse.
O coordenador de Comunicação do
SINTUFRJ também chamou aten-
ção para a responsabilidade e o
compromisso dos gestores da uni-
versidade: “A DVST está fechada. Os
gestores não estão tendo compro-
misso com a categoria. Se não fi-
zermos nada não nos darão de gra-
ça.” O dirigente encerrou sua fala
reivindicando espaço na UFRJ para
a sede social do Sindicato no cam-
pus do Fundão, citando a ocupa-
ção acelerada do espaço pela Petro-
bras.

Vários companheiros da base
manifestaram opiniões sobre a for-
ma de paralisação a ser adotada
pela categoria nos dias 24, 25 e 26
de novembro. E todos eles demons-
traram estar conscientes em rela-
ção a conjuntura do momento e a
consequente necessidade de reali-
zação de mobilização para enfren-
tar os ataques do governo. Jusceli-
no Ribeiro, da Diseg, afirmou:
“Hoje parabenizo a diretoria sindi-
cal pela condução desta assembleia
e digo que é tarefa de cada um de
nós trazer o companheiro de traba-
lho para a luta.”

A categoria vai parar
nacionalmente por:

 Pelo restabelecimento dos trabalhos da
     Comissão Nacional de Supervisão da
     Carreira (CNSC).

 Pelo cumprimento do Termo de Acordo
     de 2007: Racionalização, Anexo IV,
     Benefícios.

 Em defesa da PCCTAE (Lei nº 11.091).
 Recuperar na lei o step constante.
 Pelo retorno da ascensão funcional.
 Pelo reposicionamento dos aposentados.
 Concurso público já.
 Autonomia com democracia nas

     universidades.
 Em defesa dos HUs.
 Liberação sindical para mandato

     classista.
 Antecipação da parcela do acordo de

     greve referente a 2010.
 Em defesa do direito irrestrito de greve.

Pauta interna de
reivindicações

 Pagamento de exercícios anteriores.
 Eleição para a CIS.
 Ingfraestrutura para a CIS traalhar.
 Aprovação dos programas de

     Capacitação, Desenvolvimento e de
     Dimensionamento.

 Em defesa da paridade em
     todososprocessos de eleição na UFRJ.

A direção do SINTUFRJ debateu
também com a categoria presente à as-
sembleia a necessidade de realização de
auditoria no Sindicato, inclusive, essa é
uma decisão de Congresso da categoria.

A contratação de uma firma de audito-
ria externa e com total isenção foi uma
decisão unânime da direção do SINTUFRJ
para reafirmar a transparência da gestão.

A assembleia aprovou a realização de

auditoria, e uma comissão foi criada para
estabelecer o perfil da firma a ser contrata-
da. Após isso, será feita a licitação para
contratação e realização dos trâmites ofi-
ciais para manter a lisura do processo.

MESA da assembleia: coordenadores sindicais Jeferson Salazar, Francisco de Assis e Iaci Azevedo
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 ESTADO DE ALERTA !

MEC marca reunião da CNSC
Fasubra pressiona e, finalmente, na terça-feira, 24, a CNSC se reúne, depois de dois anos de omissão ministerial

O resultado do ato organizado
pela Fasubra em frente ao Ministério
da Educação, no dia 12 de novembro,
com a participação das caravanas
do SINTUFRJ e do Sintet-Ufu
(Uberlândia), foi a marcação da reu-
nião da Comissão Nacional de Su-
pervisão da Carreira (CNSC) para esta
terça-feira, dia 24. Durante a realiza-
ção da manifestação, dirigentes da
Federação foram recebidos pela secre-
tária de Educação Superior (Sesu),
Paula Dallari, pela coordenadora das
Ifes, Adriana Rigon Weska, e pelo
coordenador-geral de Gestão de Pes-
soas, Antonio Leonel Cunha.

Depois de dois anos de a CNSC
estar praticamente desativada, o MEC
publicou no Diário Oficial da
União, no dia 19 de outubro, a Por-
taria nº 994 com a composição da
nova CNSC. A Comissão é formada
por titulares e suplentes represen-
tantes do MEC, Andifes, Conselho
Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, Fasubra
e Sinasefe. Desde o dia 21 de outu-
bro, quando foi lançado o Calen-
dário de Mobilização, a Fasubra
acirrou a pressão ao MEC.

Os eixos do Calendário de Mobi-
lização em vigor são: defesa da Lei nº
11.091(PCCTAE); unidade do con-
junto da categoria; instalação ime-
diata da CNSC (o que já ocorreu); e
resposta do MEC ao documento en-
viado pela Fasubra com vários questi-
onamentos sobre a carreira, entre os
quais o que diz respeito à declaração
de representante daquele ministério
a integrantes da categoria desqualifi-
cando essa  conquista histórica da
categoria.

No documento, a Fasubra expôs
a indignação dos técnicos-adminis-
trativos pela paralisia da CNSC e o
consequente desrespeito à Lei nº
11.091; solicitou informações a res-
peito da Agenda de Autonomia que o
MEC debate com a Andifes, com des-
taque para os hospitais universitári-
os e para a reposição de vagas de
técnicos-administrativos (técnico-
equivalente), e pediu explicações
em relação à posição do ministério
ao Acórdão do Tribunal de Contas da
União (TCU), que limita até 2010 o
pagamento dos trabalhadores das
Fundações de Apoio Privado nos HUs
com recursos do SUS.

Por último, o documento ao
MEC reforça a posição da Fasubra de
defesa da carreira, unidade do con-
junto da categoria e contrária a qual-
quer proposta de separar os traba-
lhadores dos HUs da universidade,
assim como a qualquer modelo de

Fasubra
na CNSC

Estes são os dirigentes da
Fasubra que integram a Co-
missão Nacional de Supervi-
são da Carreira: Paulo Hen-
rique dos Santos, José Almi-
ram Rodrigues, Hulbert Da-
vid de Souza Oliveira, Vânia
Helena Gonçalves e Vanda do
Carmo Lucas dos Santos (ti-
tulares). Fátima dos Reis,
Cenira Soares da Matta e Lu-
cia Helena Vinhas Ramos
(suplentes).

gestão que desvincule os HUs das
universidades.

Respostas do MECRespostas do MECRespostas do MECRespostas do MECRespostas do MEC
A secretária da Sesu, Paula Dalla-

ri, justificou a demora na retomada
dos trabalhos da CNSC pela necessi-
dade de mudanças de integrantes, tan-
to do MEC quanto dos reitores e das
entidades. Sobre o documento da Fa-
subra, ela respondeu reafirmando “a
compreensão daquele ministério de
que a Fasubra é a representante da
categoria dos técnicos-administrati-
vos das Ifes e que não existe nenhuma
iniciativa de o MEC criar carreira
para a classe E.

A respeito da Agenda de Autono-
mia, Paula Dollari informou que se
trata de um conjunto de documentos
que visa atender ao Acórdão nº 2.371
do TCU. Disse que é uma agenda
complicada, e que por isso tem de ser
feita uma articulação com outros
atores: Ministério do Planejamento,
Ministério da Ciência e Tecnologia,
Andifes, entre outros, e que um dos
objetivos do MEC seria fortalecer a
universidade, do ponto de vista de
capacitar, reequipar e estruturar.

Em relação aos HUs, a secretária
explicou que está sendo elaborado
um novo acórdão do TCU, específico
e nos moldes do Acórdão nº 2.371,que
tratou exclusivamente das Fundações
de Apoio Privado. De acordo com Pau-
la Dallari, o TCU está fazendo uma
auditoria em todos os hospitais
universitários, e que somente a par-
tir do novo acórdão e das discussões
de um novo modelo de gestão é que
o MEC discutirá a reorganização

da força de trabalho nos HUs. Antes
do acórdão, qualquer discussão terá
caráter preliminar.

 Ao ser questionada por que não
faria concurso público e optaria pelo
CTU (Contrato Temporário da
União), a secretária da Sesu disse que
não se trata apenas de repor a força de
trabalho, mas da “necessidade de
pensar um novo modelo de gestão
para poder pensar toda a política
para a força de trabalho, e que o
debate está em curso, portanto,
não existe nenhuma posição fe-
chada”. Porém, adiantou que pre-
ocupa o governo como repor as 27
mil vagas terceirizadas, e que o
processo será gradual.

Sobre a preocupação da Fasu-
bra quanto ao limite de contrata-
ção de pessoal das Fundações até
2010, a secretaria respondeu que
acredita que haverá um novo ter-
mo de ajuste de conduta prorro-

gando este prazo após o novo acór-
dão, pois existe uma abertura mui-
to grande por parte do TCU. Segun-
do Paula Dallari, os HUs são 30%
ensino e 70% assistência, e os custos
do financiamento são 70% do MEC
e 30% do Ministério da Saúde. E que
estão trabalhando para dividir os
custos: 50% para o MEC e 50% para
o Ministério da Saúde, e pediu a
ajuda da Fasubra para este debate.

Mestrado profissionalMestrado profissionalMestrado profissionalMestrado profissionalMestrado profissional
Ao questionamento da Fasu-

bra sobre a capacitação, a coorde-
nadora das Ifes, Adriana Rigon
Weska, informou que estão traba-
lhando com a Capes um mestra-
do profissionalizante para todas
as universidades, sendo dois terços
de forma presen-cial e um terço
em serviço (local de trabalho).
Será feita uma Chamada Pública
e o curso será ministrado através

de um Consórcio de Universida-
des. O formato completo do pro-
grama foi prometido ser apresen-
tado na reunião da CNSC na ter-
ça-feira, 24 de novembro.

CARAVANA DO SINTUFRJ: ficou em Brasília para pressionar o MEC a atender as reivindicações encaminhadas pela Fasubra

Fotos: Raquel Carlucho/Fasubra
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 ESTADO DE ALERTA !

Manifesto da Fasubra aos reitores
A Fasubra Sindical, desde 1994,

luta pela conquista de uma carreira
nacional que proporcione ao con-
junto da categoria de trabalhadores
técnicos-administrativos em educa-
ção, além da afirmação de uma
identidade, condições de desenvolvi-
mento através de progressão por ca-
pacitação e avaliação de desempe-
nho. De igual modo, que se consti-
tuísse num instrumento de gestão
da universidade, por isso a vincula-
ção dos Planos de Desenvolvimento
Institucional da Carreira do Servi-
dor (PDICS) ao PDI.

Essa conquista, iniciada a par-
tir da Lei nº 11.091/2005, representa
uma etapa na luta dos trabalhado-
res técnicos-administrativos, mas
que ainda precisa ser aprimorada.
Com esta compreensão, incluí-
mos na supracitada lei a necessi-
dade de aprimoramento da car-
reira, cujo estudo vem sendo rea-
lizado pelas Comissões Internas
de Supervisão (CIS), e para tanto,
solicitamos o apoio de Vossa Mag-
nificência, possibilitando as con-
dições de logística para que essas
comissões possam desenvolver a
contento as suas atribuições.

A Fasubra ao longo dos seus 30
anos aprendeu que a conquista de
direitos só ocorre através de muita
luta. E mais: que temos que conti-
nuar lutando para preservá-los.

Para ser respeitada no ambiente
acadêmico, a categoria dos técni-
cos-administrativos precisou lutar
para demonstrar ao conjunto da co-
munidade universitária o seu papel
dentro dessas instituições, e a nossa
importância no cumprimento do
princípio indissociável da universi-
dade como instituição de ensino,
pesquisa e extensão. Mesmo assim,
travamos embates cotidianos,
buscando superar paradigmas dis-
criminatórios que julgam a im-
portância do papel do desenvolvi-
mento por meio de um trabalha-
dor no ambiente acadêmico, ten-
do por referência apenas a sua for-
mação escolar.

Temos a compreensão de que
todos somos “detentores de saberes
diferentes”, portanto, no cumpri-
mento de nossas atribuições labo-
rais, o técnico-administrativo capa-
citado, ciente do seu papel, incorpo-
ra no seu trabalho uma ação peda-
gógica na relação com o usuário,
razão principal da existência da
universidade.

A Fasubra construiu coletiva-
mente dois projetos: Universidade
Cidadã para os Trabalhadores e o
PCCTAE, ambos possuem em seus
objetivos uma visão de universidade
e de Estado, numa perspectiva eman-

Contamos com o apoio de Vossa
Magnificência,  apresentamos
nossas saudações sindicais

cipadora, democrática e respeitosa
na relação com o outro, vinculada à
defesa desse patrimônio social que é
a educação pública.

A postura política desta Federa-

ção não admitirá, no âmbito de
nossas instituições, a disseminação
de ações preconceituosas e divisio-
nistas, reproduzindo intolerâncias
há muito sofrido pelos técnicos-ad-

ministrativos na sua relação com os
docentes, compreensíveis num de-
terminado momento histórico dada
a cultura constitutiva das universi-
dades em nosso país e no mundo,

onde os técnicos-administrati-
vos constituíam uma categoria
invisível.

Para a Fasubra Sindical a supe-
ração da fragmentação da categoria
em NA, NI, NS, que possuía uma
visão estratificada considerando uns
superiores aos demais, rompeu com
um paradigma e reforçou a nossa
compreensão de conjunto, de cole-
tivo, independente da formação es-
colar. Das classes A a E, somos todos
trabalhadores em educação e temos
que trabalhar em harmonia, cada
qual desenvolvendo suas atribuições,
comprometidos com as metas que a
universidade se dispõe a cumprir.

Esperamos contar com o apoio
dos reitores nesta luta, uma vez que
a universidade para ser uma insti-
tuição democrática precisa, além de
democratizar o acesso, lutar pela
superação de preconceitos entre ra-
ças, credos, etnias e também pelo
respeito ao papel desenvolvido por
todos (as) trabalhadores (as) docen-
tes e técnicos-administrativos, inde-
pendente de sua formação escolar.

Paralisação nacional – Paralisação nacional – Paralisação nacional – Paralisação nacional – Paralisação nacional – Nos
dias 24, 25 e 26 de novembro esta-
mos organizando uma paralisação
nacional em defesa da carreira e
contra qualquer ação divisionista
do conjunto da nossa categoria.
Além disso, estamos na luta pela
continuidade das negociações dos
demais termos que compõem o Acor-
do de Greve firmado em 2007 (Ra-
cionalização, Benefícios e Anexo IV).
Contamos com o Vosso apoio nesta
luta.

O eixo da luta dos trabalhadores
técnicos-administrativos também
incorpora a garantia da liberdade de
atuação sindical, ameaçada pela ação
de alguns reitores que têm impedido
o pleno exercício do mandato sindi-
cal por alguns dirigentes da Fasubra
Sindical, em particular dirigentes que
estão lotados nas universidades de
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul,
Pernambuco (Rural) e Brasília. As
motivações são diversas, mas enten-
demos que é possível solucioná-las
com bom senso, mantendo a cultura
instituída ao longo dos anos, na rela-
ção respeitosa que esta Federação tem
com os reitores e na compreensão
destes acerca da importância da ação
sindical da Fasubra, que extrapola a
luta corporativa.

Agrega-se a esses eixos, a reivin-
dicação da antecipação dos efeitos
financeiros da tabela para janeiro
de 2010.

Este documento será entregue pelos sindicatos aos dirigentes das Ifes. É importante que todos leiam

COORDENADORES-GERAIS da Fasubra: Léia de Souza Oliveira e Paulo Henrique dos Santos
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Letras vai às urnas Comunidade elege nova direção
dias 24, 25 e 26 de novembro
pelo sistema paritário

Mais de 2.600 pessoas escolhe-
rão a nova direção da Faculdade de
Letras.  Duas chapas disputam co-
rações e mentes de estudantes, pro-
fessores e técnicos-administrativos
em educação: a Chapa 1, Perspecti-
va, encabeçada por Dau Bastos, e a
Chapa 2, Com Todas as Letras, por
Eleonora Ziller. A eleição é pelo
critério da paridade, isto é, peso de
um terço para cada segmento.

Votam 2.360 alunos de gra-
duação, 167 professores, 98 técni-
cos-administrativos em educação
e mais os estudantes da pós-gradu-
ação. A apuração dos votos será rea-
lizada nesta sexta-feira, 27, a par-

  IPPMG

O que dizem os candidatos
“Minha candidatura vem de um apelo de professores, funcionários e estudantes. Se a gente ganhar, nós

vamos dar continuidade às obras iniciadas, fazendo uso dos recursos do Tesouro Nacional e do CLAC (Curso de
Línguas Abertos à Comunidade), mas exclusivamente para o bem comum, acompanhado de prestação
pública das contas. Aproveitamos o que é primoroso nesta gestão, acrescentando uma série de ideias novas. O
programa não é nenhuma Carta Magna, mas a gente tem que propor. Está no blog até para receber criticas,
estamos colocando nossa cara à tapa.

É uma proposta de diálogo e que durante a campanha vai se depurando e se enriquecendo. A partir das
visitas às seções, fomos descobrindo uma série de ideias novas de funcionários, tanto quanto no contato com
os alunos. Ideias que serão incorporadas e que resultarão em propostas para os quatro anos, com um texto à
comunidade e para ser cobrado em reuniões bimestrais.”

Dau BastosDau BastosDau BastosDau BastosDau Bastos

“O trabalho que a gente vem construindo é longo. É de uma ideia de reconstituir laços, vínculos e relações
dentro da Faculdade de Letras, principalmente no que se refere à relação corpo docente com a gestão da
universidade. Há uma grande insatisfação e pretendemos reconstruir a relação com a direção. O programa
está no blog e está sendo elaborado e reelaborado através de várias conversas.

Esse programa não é só meu e está sendo construído com pessoas que têm opiniões diferentes da minha
sobre diversos assuntos. A ideia é exatamente a construção de um consenso mínimo de gestão. O convite é para
cada um reconstruir e reelaborar uma nova Faculdade de Letras. O programa não está fechado e é uma
construção de uma voz coletiva. Não é uma voz unânime e não elimina as divergências, mas tenta que a
gente cante afinado. Meu compromisso é que a gente volte a ser parte desta casa e que tenhamos uma relação
respeitosa, de forma a reconhecer em cada um sujeito do processo.”

Eleonora ZillerEleonora ZillerEleonora ZillerEleonora ZillerEleonora Ziller

A comemoração dos 30 anos do
Ambulatório Materno-Infantil, no dia
18, no anfiteatro nobre do Instituto de
Pediatria e Puericultura Martagão
Gesteira (IPPMG), contou com a pre-
sença de muitos dos profissionais que
construíram a proposta de oferecer aten-
ção integral à saúde, ligando o atendi-
mento pré-natal e o pediátrico de for-
ma multidisciplinar.

O “Materno” –  como é carinho-
samente chamado o ambulatório
pelos funcionários – foi criado em
1979 e teve como origem o Programa
Integrado de Saúde Materno-Infan-
til e Familiar, um dos componentes
do Programa de Integração Docente
Assistencial do Centro de Ciências da
Saúde (CCS).

Trinta anos e muitas mudanças
depois, o propósito do serviço se man-
tém. Mais que um festejo, a cerimô-
nia foi também um momento de
reflexão sobre a trajetória e os rumos
que o setor deverá tomar, como lem-
brou Ana Lúcia Mello, dizendo que
quando assumiu a chefia médica
do ambulatório constatou as carac-
terísticas de interdisciplinaridade e
preocupação com a assistência hu-
manizada.

Entre as diferenças neste tipo de
trabalho, o obstetra Jorge Barreto des-
tacou a possibilidade de comparti-
lhamento de informações de sua área

Materno-Infantil: 30 anos de trabalho interdisciplinar
com a pediatra, o que permite o acom-
panhamento da criança desde o ven-
tre da mãe até a puberdade.

“Ao passarmos pelo Materno, de
alguma forma somos afetados por
este setor. Isso é sentimento de afeto”,
disse o diretor da Faculdade de Medi-
cina, Antônio Ledo. O diretor do
IPPMG, Marcelo Land, contou que
ao assumir a gestão ficou surpreso
com os diferenciais do setor, até na
estrutura organizacional, com espe-
cial ênfase na condição de interdisci-
plinaridade, o que deveria contagiar
o Instituto como um todo.

Luiz Afonso Mariz, pró-reitor de
Pessoal e ex-diretor do Instituto, in-
vocou o poeta Mário Quintana para
ressaltar os 30 anos de muita luta do
IPPMG até atingir o estágio atual:
“Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las. Que
tristes os caminhos se não fora a pre-
sença distante das estrelas!”

“As pessoas foram envolvidas
emocionalmente por um gosto bom,
uma coisa agradável: conversar e tra-
balhar com os alunos e profissionais
de saúde. Acho que o único lugar que
tem a consulta integrada, realizada
por mais de um profissional de saúde
simultaneamente, é o Materno-In-
fantil”, acredita a médica Munira
Proença. A enfermeira Regina Tirre
completou dizendo que a integração

favorece ao paciente com o atendi-
mento global e também à equipe,
com o compartilhamento de saberes.

HomenagensHomenagensHomenagensHomenagensHomenagens
A psicóloga Renata de Carvalho e

a nutricionista Iria Faria ofereceram
flores a muitos dos que construíram
a história do Materno-Infantil. Não
seria possível mencionar a todos, dis-
seram. Por isso a escolha de alguns
representantes da área médica, enfer-
magem, administração, serviços ge-
rais. Dona Nilcéia Gomes foi uma
das homenageadas e mereceu demo-
rados aplausos. Ela trabalhou no
Materno-Infantil de 1980 a 2003,
quando se aposentou. Porém, atuou
no setor como voluntária até 2006.
“Ela era apaixonada”, disse uma pa-
rente que a acompanhava. “Se não
viesse aqui, pelo amor de Deus...”.
Nilcéia só tem boas recordações desse
tempo: “Era bacana a interação dos
funcionários com o público.”

Em seu lugar ficou a amiga Ro-
sana Alves, auxiliar-administrativa
também homenageada. A Jô (Jonil-
ce da Silvada, mensageira) teve seu
nome repetido em meio a aplausos.
“Acho que é porque gosto muito do
trabalho e trato todo mundo bem”,
disse a Jô, justificando a demons-
tração pública de carinho. Há 20 anos
ela atua no Materno.

tir das 9h, na sala João do Rio. O
resultado será encaminhado pela
Comissão Eleitoral à Congregação
da unidade para homologação.

Quem Vota
Os alunos de graduação e
pós-raduação, com
matrícula ativa (inscritos
em disciplinas ou com
matrícula trancada); os
professores lotados na
unidade, mesmo
licenciados; os técnicos-
administratrivos lotados na
unidade, mesmo
licenciados, incluindo os
bibliotecários na Biblioteca
da Faculdade de Letras.

DONA NILCÉIA: exemplo de dedicação e carinho ao IPPMG

Fotos: Cícero Rabello
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Em defesa de uma universidade autônoma, pública, democrática e justa
Em defesa das cotas raciais e sociais

A Fasubra é aliada dos que lutam em defesa das cotas

20 DE NOVEMBRO: DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Reparar uma dívida histórica
com a população afrodescendente,
através do acesso e igualdade de
oportunidades a todas políticas
públicas em nosso país, é uma  ta-
refa urgente. A Universidade Brasi-
leira precisa debater a maneira
como se constituiu e vem se desen-
volvendo essa Nação, bem como a
forma de consolidação do modelo
de acumulação capitalista, cujo
processo histórico passa pela apro-
priação da força de trabalho dos
negros explorados e que conti-
nuam ainda hoje marginalizados.

Diante desse cenário desfavorá-
vel aos afrosdescendentes, mais um
absurdo surge! Dessa vez através de
uma ação desenvolvida pelo DEM,
aliado do PSDB, junto ao Supremo
Tribunal Federal contra a implan-
tação de Cotas Raciais da Universi-
dade de Brasília. Essa ação do STF,
caso seja vencedora, negará o aces-
so ao ensino superior, em uma uni-
versidade pública de qualidade, a
centenas de estudantes negros, que
hoje, através das Cotas Raciais e
Sociais, acessaram o direito ao en-
sino superior.

É sabido que a dominação ra-
cial se manifesta materialmente
pela pobreza, cuja face é negra, em
virtude das desigualdades sociais e
econômicas em nosso país, pela

falta de acesso na educação e na
política. Ademais, ela é indissociá-
vel de seu caráter ideológico, cujos
principais aspectos são a sobrevi-
vência do mito da democracia ra-
cial e da falácia da igualdade de
oportunidades. Esse discurso bur-
guês e neoliberal é que mantém o
povo negro afastado das políticas
públicas, como o acesso ao ensino
superior público, bem como ao di-
reito dos quilombolas à terra. Isso
repercute em outras questões que se
somam às mazelas já expostas,
como a escassez de produção aca-
dêmica sobre a problemática ra-
cial (e, por consequência, na ela-
boração de políticas públicas que,
de fato, atendam às necessidades
dessa população), ou ainda a difi-
culdade de se efetivar a implemen-
tação da história da África e do
povo negro brasileiro no ensino
básico, que merece de nossa parte
relevante atenção para assegurar a
efetivação da legislação conquis-
tada na luta.

Voltando à “ação do DEM”, a
Fasubra Sindical entende que deve
denunciá-la publicamente, pois
cria mais um obstáculo: agora pela
via do Judiciário, na luta travada
no âmbito da sociedade e no Legis-
lativo, que se arrasta por décadas,
buscando a implementação de uma

política de reparação histórica aos
afrosdescendentes, através das polí-
ticas de Cotas Raciais e Sociais nas
Universidades.

É público o questionamento de
setores do Judiciário a ética do mi-
nistro Gilmar Mendes (relator de
plantão durante o recesso do STF),
que julgou o pedido de liminar da
ação, utilizando como base argu-
mentativa uma dissertação de mes-
trado da UnB.

Além dessas questões, o que
nos preocupa, e deve servir de aler-
ta, é que podemos estar à beira de
um perigoso precedente, que po-
derá virar moda, com a transfe-
rência de decisões sociais para o
âmbito privado dos caminhos
“tortuosos” da justiça.

O polêmico debate das cotas
raciais e sociais que vem se arras-
tando no Congresso Nacional deve
ser aprofundado para que aquela
casa cumpra com seu papel na cons-
trução de políticas públicas que
possam privilegiar a maioria da
população, invertendo a lógica ins-
tituída em nosso país, e proporcio-
nando igualdade de oportunidades
de acesso ao ensino superior para o
conjunto da população.

Não cabe ainda ao STF julgar
decisões autônomas das Universi-
dades, cuja finalidade precípua é a

sua consolidação, enquanto insti-
tuição democrática, autônoma e
acessível a todos, independente-
mente de classe, credo ou etnia.

A ação do DEM deve ser ques-
tionada e combatida, principal-
mente quanto ao mérito, por ale-
gar que as cotas raciais são impró-
prias para o Brasil. Questionam,
também, que em nosso país a falta
de democracia ou universalidade
do acesso ao ensino superior se dá
em função, apenas, da pobreza e
não na raça.

Para o DEM, apenas a implan-
tação do PROUNI daria conta de
permitir o acesso às pessoas de me-
nor renda ao ensino superior. Não
considera a falta de qualidade des-
sas instituições (na maioria dos
casos). Outro dado a ser considera-
do é que a maioria dessas IES pri-
vadas é de propriedade de correli-
gionários do próprio partido.

Outros setores que são contrá-
rios à política de cotas não reco-
nhecem que todos os dados de po-
breza no Brasil identificam nesse
contingente da população uma
maioria negra. Por exemplo: o de-
semprego é maior entre as pessoas
negras e mesmo quando emprega-
das, essas pessoas recebem salários
menores; entre as mulheres, que já
são discriminadas no mercado de

trabalho em relação aos homens,
os menores salários são das negras.
Entre universitários(as), os(as)
negros(as) são minoria. Entre fa-
velados do país, a maioria é negra.
Entre as vítimas da violência poli-
cial, a esmagadora maioria é for-
mada por jovens pobres e negros.
Os negros são maioria entre os po-
bres, analfabetos e presidiários(as)!

Estes dados estatísticos com-
provam uma triste e vergonhosa
realidade – no Brasil a raça é
fator de discriminação educacio-
nal, portanto ela é determinante
da pobreza.

A pobreza e a segregação edu-
cacional continuam a se perpe-
tuar na sociedade brasileira, de-
marcada pela falta de democra-
cia no acesso à educação superi-
or e pela desigualdade de opor-
tunidades para todos(as)
brasileiros(as). As cotas são, por-
tanto, questão de justiça social
e reparação dos danos sofridos
pelo povo negro ao longo da his-
tória brasileira.

Por tudo isso a Fasubra levanta
a bandeira da mobilização social e
conclama a todos(as) que acredi-
tam na educação como instrumen-
to de transformação e emancipa-
ção do homem a se engajarem nes-
ta Luta.

A autonomia e a democracia do acesso nas universidades são, mais uma vez, desrespeitadas

O Dia da Consciência Negra é ce-
lebrado pelo movimento negro des-
de a década de 1970. A data foi esco-
lhida por coincidir com o dia da morte
de Zumbi dos Palmares, líder do Qui-
lombo dos Palmares que tombou lu-
tando contra a escravidão racial e as
desigualdades sociais. O feriado do
dia 20 é decretado com base em leis
municipais e estaduais e vale para
mais de 700 municípios e oito esta-
dos. O Rio de Janeiro foi o primeiro
município a realizar feriado em ho-
menagem a Zumbi, isto em 1995, e
hoje foi ampliado para o estado.

A data de 20 de novembro é cele-
brada para a reflexão de todos os
brasileiros de que os negros conti-
nuam em situação de desigualdade,
ocupando funções menos qualifica-
das no mercado de trabalho, sem
acesso às terras ancestralmente ocu-
padas no campo, e na condição de
maiores vítimas da violência nas pe-
riferias das grandes cidades.

Segundo pesquisa do IBGE, o Bra-
sil terá a maioria de sua população
negra em 2010, mas a renda desta

população só será igual à da branca
em 32 anos.

O Estatuto da Igualdade Racial,
aprovado por comissão especial na
Câmara dos Deputados, em 9 de
setembro deste ano, representa um
avanço histórico. Entre as várias
conquistas há a instituição de um
conjunto de mecanismos legais para
organizar e articular as ações volta-
das à implementação das políticas e
serviços destinados a superar as
desigualdades étnico-raciais exis-
tentes no país.

A proposta aprovada determina o
sistema de cotas raciais para o aces-
so ao ensino público; o direito à saú-
de através do sistema público em
especializações no tratamento de
doenças mais características da raça
negra, como a anemia falciforme; o
direito à liberdade de crença e culto
a religiões de matrizes africanas,
entre outras questões. Na área de
educação, passa a ser obrigatória a
inclusão, no currículo do ensino fun-
damental, de aulas sobre história
geral da África e do negro no Brasil.Va
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“Comunicação: meios para a
construção de direitos e de cida-
dania na era digital” é o tema da
1ª Conferência Nacional de Co-
municação, que será realizada de
14 a 17 de dezembro, em Brasília.
O documento final da Conferên-
cia poderá servir de base para novo
marco regulatório que ajudará a
avançar na democratização da
comunicação no país. Todas as
alterações, entretanto, dependem
de aprovação pelo Congresso Na-
cional ou da assinatura de decre-
tos pelo presidente da República.
Definida pelo decreto presiden-
cial de 16 de abril de 2009, a 1ª
Confecom, presidida pelo Minis-
tério das Comunicações, conta
com a colaboração da Secretaria
Geral da Presidência e de Comu-
nicação Social.

O tema central será debatido
por delegados de todo o país repre-
sentantes da sociedade civil, elei-
tos em conferências estaduais e
por representantes do poder públi-
co. Organizações da sociedade que
lidam com comunicação estão
organizando as etapas prévias.
Para o presidente Lula, é uma
oportunidade histórica de parti-
cipação da sociedade civil na for-
ma como é tratado o direito à
comunicação no Brasil.

Mas, como lembra o Centro
de Mídia Independente (CMI),
nem tudo são flores: a portaria
que define a comissão organiza-
dora aponta 28 membros: 12 do
poder público e 16 da sociedade
civil. Essa comissão, entre outras
funções, definirá o eixo da Confe-
rência e o documento-referência
dos debates. Entre os membros,
oito seriam representantes das as-
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sociações das grandes empresas de
comunicação do país.

Mas, em agosto, segundo o jor-
nal Folha de São Paulo, as princi-
pais entidades representativas das
empresas de mídia no Brasil anun-
ciaram seu desligamento, argu-
mentando a possibilidade de apro-
vação de teses restritivas à liberda-
de de expressão e de livre associação
empresarial. Ficaram a Telebrasil
(Associação Brasileira de Teleco-
municações) e a Abra (Associação
Brasileira de Radiodifusão), que
têm como sócios principais a TV
Bandeirantes e Rede TV!. Entre as
entidades da sociedade civil que
integram a comissão estão a Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, a
Central Única dos Trabalhadores,
a Federação Nacional dos Jornalis-
tas, a Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação, a Or-
dem dos Advogados do Brasil e a
União Nacional dos Estudantes.

Portanto, como se vê, cada eta-
pa é uma trincheira em que os
movimentos sociais travarão ver-
dadeira luta pela democratização
que certamente irá muita além do
fim da Conferência.

Etapas preparatóriasEtapas preparatóriasEtapas preparatóriasEtapas preparatóriasEtapas preparatórias
1o Comucom – Entre as etapas

preparatórias das discussões e for-
mulações de propostas para a Con-
ferência Nacional estão as conferên-
cias municipais e estaduais. A Pri-
meira Conferência Municipal de
Comunicação do Rio de Janeiro, a
1ª Comucom-Rio, foi realizada dias
16 e 17 de outubro na Universidade
Cândido Mendes, e aprovou, por una-
nimidade, a proposta de criação do
Conselho Municipal de Comunica-
ção Social. Esta foi a principal vitó-
ria dos que lutam pela democrati-
zação da comunicação. Outra pro-
posta aprovada por unanimidade
responsabiliza o governo munici-
pal pela convocação da 2a Comu-
com-Rio em no máximo um ano.

Plenárias estaduais também vêm
sendo realizadas para definir propos-
tas e escolher os delegados que parti-
ciparão da reunião nacional. Segun-
do a Secretaria de Comunicação So-

cial do Governo Federal, estas eta-
pas são consideradas decisivas. Em
cada uma das 28 plenárias nos esta-
dos e no Distrito Federal serão esco-
lhidos os delegados que representa-
rão a sociedade civil.

Paraná, Rio de Janeiro, Acre e
Piauí promoveram as etapas de con-
ferências estaduais no início do mês
e definiram os nomes dos 257 dele-
gados e pelo menos 377 propostas
dentro de três eixos temáticos ela-
borados pela comissão organizado-
ra nacional: produção de conteúdo,
meios de distribuição e cidadania
(direitos e deveres).

Ainda segundo a Secretaria,
um dos temas que despertou mui-
to interesse nas plenárias é o que
trata dos meios para ampliação
da democratização da informa-
ção em comunidades carentes. No
Acre, por exemplo, houve relatos
abordando a dificuldade de aces-
so à informação em locais er-
mos, como os seringais.

Na Conferência do Piauí,
também foram citados os mes-
mos problemas de acesso à infor-
mação em cidades do interior. O
mesmo ocorreu nas comunida-
des populares do Rio de Janeiro.
Nesses três casos, ressaltou-se o
papel social das rádios comuni-
tárias para minimizar a defici-
ência da informação.

No Rio de Janeiro, em plená-
ria com a participação de 500
representantes da sociedade civil,
poder público e empresários, dis-
cutiu-se o fim da cobrança de
direitos autorais feita pelo Escri-
tório Central de Arrecadação e
Distribuição (Ecad) a rádios co-
munitárias e a necessidade de
universalizar a banda larga.

A Central entende que um
dos maiores obstáculos à demo-
cratização das comunicações no
Brasil tem sido a dificuldade his-
tórica de grande parte da popu-
lação em compreender a mídia
como um poder e a comunica-
ção como um direito. “Enten-
der a complexidade deste emba-
te, e dos interesses contrariados

em jogo, é chave: e desta tomada
de consciência depende muito do
que está por vir”, escreveu Rosane
Bertotti, secretária nacional de Co-
municação da CUT e da comissão
organizadora da Confecom.

Por isso a Central está mobili-
zando suas bases para intervir no
processo da Conferência Nacional
defendendo as seguintes propostas:

1 – Mudanças nos processos de
concessões de rádio e TV(que hoje
privilegiam aspectos econômicos
e cuja renovação é quase automá-
tica; é preciso definir critérios de-
mocráticos para garantir a plura-
lidade).

2 – Regularização dos artigos
220, 221 e 223 da Constituição Fe-
deral (que prevêem defesa contra

programação que atente contra a
Constituição, contra a concentra-
ção abusiva dos meios de comuni-
cação e garante espaço para a pro-
dução regional).

3 – Fortalecimento do sistema
público de comunicação e fomen-
to a rádios e TVs comunitárias.

4 – Estabelecimentos de po-
líticas e de mecanismos de con-

trole público de comunicação
(que permitam ao cidadão se
defender de abusos da mídia).

5 – Universalização da
banda larga e inclusão digital
(para ampliar o direito à in-
formação).

6 – Horário sindical
(como o dos partidos na TV e
rádio).

Rio de Janeiro levará à Nacional proposta de criação do Conselho Municipal de Comunicação Social

1ª Confecom:


