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Categoria conquista negociação coletiva
O Senado aprovou a Convenção 151, da OIT, que garante a negociação coletiva para os trabalhadores das três esferas do serviço público: federal,

estadual e municipal. A coordenadora-geral da Fasubra, Léia Rodrigues, afirmou que esta foi a principal conquista da categoria este ano. PÁGINA 4

Aposentadoria especial
Reunião do Coletivo Jurídico da Fasubra aprova diretrizes para orientar os sindicatos da base da Federação a atuarem para

garantir conquistas judiciais, como a aposentadoria especial. A Fasubra ganhou mandado de injunção. PÁGINA 3

Congelamento

NÃO!
Dois ônibus levando 85 técnicos-administrativos par-

tem quarta-feira pela manhã, da sede do Sindicato, rumo
à marcha em Brasília. Funcionários públicos de todo o
país participarão da manifestação quinta-feira, 15 de abril,
que pretende pressionar o Congresso Nacional pela não
aprovação do PLP 549/09, que restringe gastos com o fun-
cionalismo público. Essa restrição torna a prestação de
serviços essenciais à população, como saúde e educação,
pior do que já é por falta de pessoal, pois a limitação de uso
de recursos impedira a realização de concursos públicos
para recomposição de quadros.

A Fasubra com outras entidades representativas do
servidor público, a CUT e demais centrais sindicais
compõem uma frente de luta para barrar esse projeto de
lei. Os organizadores esperam que milhares de pessoas
se concentrem em frente ao Congresso Nacional. Todos
os sindicatos da base da Fasubra, Condsef, Andes, entre
outras organizações de trabalhadores da administração
pública estão mobilizados.
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DOIS PONTOS

CPV Samora Machel em parceria com
SINTUFRJ

A aula inaugural do Curso Pré-Vestibular Sa-
mora Machel, do Instituto de Química, do qual o
SINTUFRJ tornou-se parceiro, foi realizada no iní-
cio da noite do dia 5 de abril, no auditório Horácio
Macedo (Roxinho), no CCMN. Na mesa, o coorde-
nador e responsável pelo projeto, professor João
Massena, Dulce de Lima Bernardo Machado, coor-
denadora de Educação Cultura e Formação Sindi-
cal do Sindicato, e Rojane Fiedler, coordenadora
de Extensão do IQ, representando a direção do
Instituto.

Representando a diretoria do SINTUFRJ,
Dulce saudou o início das aulas e a
parceria do curso com a entidade. Ao
lado dela, na mesa, estavam Rojane
Fiedler e  João Massena

Foto: Cícero Rabello

Nesta terça-feira, dia 13, a CUT nacional e
a CUT-SP reúnem a imprensa para anunciar o
novo formato do tradicional 1° de Maio da
Central (Dia dos Trabalhadores). Este ano a
atividade representará cerca de 100 milhões de
trabalhadores brasileiros e latinoamericanos
de 20 países.

Nos últimos anos a CUT realizou megas
eventos na Avenida Paulista (2004 a 2006), na
Avenida São João com a Ipiranga (2007) e no
autódromo de Interlagos (2008). Em 2010, a
Central realizará um formato que resgatará a
importância histórica da data e também valo-
rizará a cultura de 20 países da América Latina.

1° de Maio cutista

A marcha que tem como lema 1o Grito
Nacional pela Cidadania LGBT e Contra a
Homofobia será dia 19 de maio, em Brasília,
às 9h, no gramado da Esplanada dos Minis-
térios, em frente à Catedral Metropolitana. A

CUT apóia a marcha e no site da ABGLT
(Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Tra-
vestis e Transexuais) – www.abglt.org.br –
encontram-se mais informações sobre os co-
mitês de organização.

1ª Marcha Nacional Contra a Homofobia

Os professores da educação básica do en-
sino particular do município do Rio de Ja-
neiro realizarão esta manifestação por me-
lhores salários e condições dignas de traba-

lho. A caminhada será dia 18 de abril, do-
mingo, às 9h, na orla de Ipanema. A concen-
tração será no Arpoador, em frente ao Colé-
gio São Paulo.

1a Caminhada dos Professores

No dia 6 de abril, o Senado Federal lançou a
campanha para incentivar a adesão das empre-
sas à licença-maternidade de seis meses. A sena-
dora Patrícia Saboya (PDT-CE) e a Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) dividem a autoria
do projeto que deu origem à Lei n° 11.770/08,
responsável pela criação do Programa Empresa
Cidadã com garantia de incentivo fiscal ao
empregador que conceder a prorrogação da li-
cença-maternidade por mais 60 dias.

Segundo dados da SBP a amamentação
nos primeiros seis meses de vida reduz em 17
vezes as chances de a criança ter pneumonia;
5,4 vezes a incidência de anemia e em 2,5 vezes
a possibilidade de diarréia. O que repercute na
redução do número de internações hospitala-

res. “A concessão de seis meses de licença é um
investimento no país. Afinal, todos sairão ga-
nhando. As crianças vão crescer com mais saúde
e equilíbrio emocional”, argumenta Patrícia.

O reconhecimento pelo Senado do alcance
social da licença-maternidade teve como ponto
de partida a aprovação unânime do projeto
pela Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa. Inicialmente, a medida se
restringia às trabalhadoras da iniciativa priva-
da, mas emenda do senador Paulo Paim (PT-
RS), relator do projeto na comissão, estendeu
seu alcance às servidoras públicas. A CUT tem
como uma de suas bandeiras a ampliação da
licença para todas as trabalhadoras, mas sem a
necessidade da contrapartida fiscal.

Eleição na
Faculdade de
Farmácia

Devido as chuvas que obrigaram
a suspensão parcial das atividades
na universidade, a eleição da nova
diretoria da Faculdade de Farmácia
foi transferida para os dias 13, 14 e
15 de abril.

Reunião da
Vigilância

Sexta-feira, dia 16 de abril, às 10h, os
vigilantes da UFRJ se reúnem no Espaço Cul-
tural do SINTUFRJ, no Fundão. Pauta: elei-
ção de delegados ao XIX Seminário Nacional
de Segurança das Ifes.

Reunião dos Aposentados
Reunião será dia 28 de abril, quarta-feira, às 10h, na subsede

sindical no HU. Pauta: Informes e eleições de delegados ao
X Congresso do SINTUFRJ.

Encontro sobre igualdade racial e racismo

Inscrições para
Oficina de Música

Estão abertas as inscrições de novos alu-
nos para a Oficina de Música do SINTUFRJ,
que oferece aulas gratuitas de violão, cava-
quinho e banjo para os associados e seus
dependentes. As vagas são limitadas.

As inscrições serão feitas diretamen-
te com os professores, nos horários das
aulas. A Oficina de Música funciona às
quartas-feiras, na subsede do SINTUFRJ
no HU, das 17h às 19h; e às quintas-
feiras, na subsede da Praia Vermelha,
das 18h às 20h. Quem participa da ofi-
cina é só elogios ao profissionalismo e
talento dos professores.

Ampliação da licença-maternidade

A atividade é uma iniciativa da se-
cretária da Igualdade Racial e de Com-
bate ao Racismo da CUT/RJ, Glorya
Ramos, que pretende realizar o Encon-
tro do Coletivo Estadual Cutista da

Igualdade Racial e de Combate ao Ra-
cismo. O evento será nos dias 27 e 28
de abril, na sede da CUT/RJ, Centro do
Rio. Mais informações pelos telefones
9294-3921/ 9484-2741.
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DEFESA DE DIREITOS

Manifestação em Brasília repudia projeto
que congela salários dos servidores públicos
Fasubra leva maior número de trabalhadores à marcha. Federação e sindicatos na luta contra o golpe do Congresso

Trabalhadores do serviço pú-
blico de todo o país protestaram
na capital federal contra o Pro-
jeto de Lei n° 549/09. O ato fez
parte da Marcha Unificada do
Serviço Público, organizado por
diversas entidades e centrais sin-
dicais, contra o projeto que li-
mita o investimento público e
que contém um artigo que con-
gela os salários dos servidores por
10 anos. Dos três mil participan-
tes, mais de mil foram de traba-
lhadores técnicos-administrati-
vos em educação das universida-
des federais dos sindicatos filia-
dos à Fasubra.

Pela manhã teve início a mar-
cha, cujo percurso foi da Esplana-
da dos Ministérios até o Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento
e Gestão (MPOG), onde foi reali-
zado um ato político com diver-
sas intervenções de representantes
das centrais sindicais e das enti-
dades que representam os servido-
res públicos. À tarde, uma repre-
sentação do funcionalismo foi re-
cebida no auditório Nereu Ramos,
na Câmara dos Deputados. Os sin-
dicalistas conversaram com os par-
lamentares sobre as implicações
do PLP 549 para o serviço público,
seus servidores e as conse-quências
à população.

Entre a representação dos ser-
vidores da ação na Câmara parti-
ciparam as dirigintes do SINTU-
FRJ Iaci Azevedo e Carmen Lúcia;
pela base, José Oliveira e Burú;
pela CUT, Lúcia Reis; e em nome
da Fasubra, o coordenador-geral
Paulo Henrique dos Santos, que
fez um pronunciamento.

Ação positivaAção positivaAção positivaAção positivaAção positiva
Segundo Lúcia Reis, diretora

da CUT nacional e técnica-ad-
ministrativa da UFRJ, a Central
já vinha trabalhando no Con-
gresso Nacional contra este pro-
jeto, e a manifestação foi impor-
tante para despertar os servidores
para as suas consequências, ini-
ciar uma ação conjunta das en-
tidades e pressionar os parlamen-
tares. Na avaliação da dirigente,
a Fasubra teve uma participação
expressiva na manifestação, as-
sim como a Condsef, que, apesar
de não ter levado um contingen-
te significativo à marcha, tem
feito um trabalho sistemático no
Congresso Nacional. Para ela, as

perspectivas da luta são boas.
“O relator do projeto, Luiz Car-

los Busato (PTB/RS), colocou-se
contrário à sua aprovação. Ele dis-
se ter ido ao MPOG e que lá tam-
bém há discordância. O que deve-
mos fazer agora é atuar na Co-
missão de Trabalho nos dias 5 e
12 de maio para este projeto ser
barrado, e, paralelamente, inves-
tir em um requerimento do depu-
tado Mauro Nazif (PSB-RO), que
pede seu arquivamento. Iniciamos
o processo com a marcha, mas a
pressão deve continuar para apro-
veitar o período eleitoral e acabar
de vez com esta ameaça para o
serviço público e para os servido-
res”, concluiu Lúcia.

Para a coordenadora-geral do
SINTUFRJ, Iaci Azevedo, a cate-
goria saiu vencedora. E vem se
saindo bem combatendo os pro-
jetos de desmonte do serviço pú-
blico: “Combatemos o primeiro
e agora criaram outro igual. É o
desmonte do serviço público. Lu-
tamos contra o PLP 92, que cria
as Fundações Estatais de Direito
Privado, e fomos vitoriosos. E a
base da Fasubra novamente res-
ponde em tempo hábil a mais
uma investida. O plantão da Fa-
subra tem atuado nesta questão
e vem continuamente fazendo
gestões junto aos parlamentares.”

O coordenador-geral da Fa-

MILITANTES E DIRIGENTES do SINTUFRJ fizeram a diferença na marcha em defesa do serviço público e dos salários da categoria

subra, Paulo Henrique, reforçou
os argumentos de Iaci e destacou
a importância da unidade dos
trabalhadores do serviço público
em torno da defesa de uma polí-
tica de estado que seja voltada
para a população: “Levamos mais
de mil da base da Fasubra a Bra-
sília. E com isso, colocamos a
importância maior de se com-
preender a necessidade de unifi-
cação de todos os servidores pú-
blicos e de suas entidades. O PLP

Fotos: Raquel Carlucho

549 não trata apenas de congela-
mento de salários, mas também
de uma política de estado e sua
função estratégica em relação ao
serviço público voltado para as
necessidades da população.”

SINTUFRJ presenteSINTUFRJ presenteSINTUFRJ presenteSINTUFRJ presenteSINTUFRJ presente
Entidades de base da Fasubra

de todo o Brasil e seus trabalhado-
res foram os que engrossaram a
Marcha Unificada do Serviço Pú-
blico. Segundo os coordenadores

O Projeto de Lei n° 549/09
pretende alterar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e estabele-
cer limites com gastos de pesso-
al no Serviço Público num perí-
odo de 10 anos, e o reajuste será
feito com base na inflação do
ano anterior acrescido de 2,5%
do aumento real da folha de
pagamento. Desta forma, os ór-
gãos ficam impedidos de criar
cargos e funções, realizar mu-
danças de carreiras e conceder
reajustes ou adequar remunera-
ção. O projeto foi aprovado por
unanimidade - 48 votos - dos
senadores presentes na sessão do
plenário no dia 16 de dezembro
de 2009. Agora, tramita em re-

PLP desastroso
gime de prioridade na Câmara dos
Deputados.

Segundo a avaliação do coorde-
nador-geral do SINTUFRJ, Jonhson
Braz, o PLP é desastroso para os ser-
vidores e para a população que ne-
cessita de serviços públicos de boa
qualidade: “Entra em choque dire-
to com o PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento). E segundo ava-
liação do DIAP (Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamen-
tar) a aprovação deste projeto repre-
senta um grande retrocesso para os
servidores, pois o país está saindo da
crise financeira mundial, a econo-
mia está em processo de recupera-
ção e crescimento, e o congelamen-
to do salário do servidor caminha

na contramão do desenvolvimen-
to do Estado brasileiro.

Para nós servidores a conse-
qüência mais desastrosa e ime-
diata é que o projeto, se aprova-
do na Câmara, vai estagnar a
capacidade governamental de
corrigir as distorções existentes
na estrutura de remuneração dos
servidores, embaraçando nossa
tão combalida carreira e tornan-
do proibitiva a continuidade da
Mesa de Negociação. Desse modo
o governo terá que escolher en-
tre a reposição do poder de com-
pra dos salários ou a mínima
expansão dos serviços públicos,
prejudicando não só os servido-
res, mas toda a população.”

da Fasubra, Paulo Henrique dos
Santos e Iaci Azevedo, a Federação
foi a entidade que levou mais de
mil servidores à Marcha Unifica-
da. Só do SINTUFRJ, 85 compa-
nheiros participaram. “Nossa par-
ticipação foi marcante. Com or-
ganização e boa atuação, mostra-
mos mais uma vez que a Fasubra
e seus sindicatos estão sempre na
linha de frente para defender o
serviço público e seus trabalhado-
res”, afirmou Iaci.
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Nos dias 19 e 20 de abril, a
comunidade do Instituto de Estu-
dos em Saúde Coletiva (Iesc), da
UFRJ, realiza seu primeiro congres-
so interno. Participam do evento
os professores, os 37 técnicos-admi-
nistrativos e os estudantes dos cur-
sos de gradução, mestrado e douto-
rado.

O objetivo da iniciativa é dis-
cutir o novo papel do Iesc no cená-
rio nacional da saúde coletiva e
refletir sobre a sua missão. Uma
comissão paritária organiza o con-
gresso, que será aberto pelo reitor
Aloísio Teixeira e contará com a
participação do pró-reitor de Pesso-
al, Luiz Afonso Mariz, e outros con-
vidados.

Novo IescNovo IescNovo IescNovo IescNovo Iesc
Há quatro anos o Iesc era um

núcleo dentro da universidade e,
segundo a diretora da nova unida-
de, Heloisa Pacheco Ferreira, é hora
dos três segmentos (técnicos-admi-
nistrativos, professores e alunos)

Unidade inova ao se opor à concepção obsoleta e fora da realidade, que tem como centro o docente
sentar e pensar política de exten-
são, ensino e pesquisa e a organiza-
ção interna do Instituto, que com-
preende o desenvolvimento huma-
no dos seus quadros e ampliação
dos espaços físicos, como também
refletir sobre os rumos da universi-
dade no Brasil.

O congresso debaterá ainda o
regimento do Iesc e os novos cursos
de graduação a serem implanta-
dos. A principal reivindicação da
comunidade continua sendo ga-
rantir a democracia interna, ou
seja, que o sistema de paridade na
Congregação possa ser adotada ofi-
cialmente na unidade. Mas para
que o Conselho  Universitário apro-
ve integralmente o estatuto do Ins-
tituto, incluindo o item paridade,
antes é preciso que a UFRJ remode-
le o seu estatuto.

“Se temos três segmentos o peso
tem que ser igual na Congregação.
Somos todos trabalhadores em edu-
cação com funções diferenciadas,
por isso defendemos que os técni-

cos-administrativos possam assu-
mir cargos de direção na universi-
dade. Temos que pensar a educa-
ção de forma mais ampla superna-
do a hierarquia do professor. Os
técnicos-administrativos têm ma-
turidade e capacidade acadêmica
institucional para disputar o poder
na UFRJ. É preciso vencer o projeto
corporativista”, defendeu a profes-
sora Heloisa.

No Iesc o cargo de diretor-ad-
junto de Administração é ocupa-
do por uma técnica-adminsitra-
tiva. Os técnicos-administrativos
com mestrado e doutorado dão
aulas nos cursos de graduação e
na pós-graduação. O Instituto tem
uma comissão de funcionários
atuantes formada por José Renato
de Barros, Jorge Ferreira e Edvaldo
de Oliveira. A Congregação funci-
ona com a seguinte composição:
três representantes da categoria,
três dos alunos, diretora e vice,
dois professores adjuntos e dois
assistentes.

José Renato,
da comissão de funcionários

Servidor conquista direito à negociação coletiva
Depois de um ano de espera o Senado aprova a Convenção 151, que reconhece esse direito do funcionalismo

Uma histórica reivindicação
dos técnicos-administrativos das
instituições de ensino superior está
preste a se tornar realidade. Sem
alardes, o Senado Federal aprovou,
na terça-feira, 31 de março, a Con-
venção 151 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), que
estabelece a negociação coletiva no
âmbito da administração pública.
Para entrar em vigor só depende da
assinatura do presidente da Repú-
blica, Luis Inácio Lula da Silva.

“Esta foi a maior vitória da
categoria este ano”. Comemorou a
coordenadora-geral da Fasubra,
Léia Rodrigues. “Há mais de 20
anos o Brasil assinou a Convenção,
em Genebra, mas nunca foi inte-
resse dos governos regulamentar a
negociação coletiva para os funci-
onários públicos. Temos certeza que
o presidente Lula, que sempre de-
fendeu esse direito do funcionalis-
mo, acelerará o projeto de lei da
negociação coletiva no serviço pú-
blico”, prevê a dirigente.

A regulamentação da negocia-
ção coletiva inclui a definição de
data-base para a categoria, que po-
derá agora ter um modelo de polí-
tica salarial. Com esse direito reco-
nhecido, os técnicos-administrati-

VITÓRIA DA LUTA

vos das Ifes deixarão de fazer greve
para pressionar por negociação. O
projeto de lei instituindo legalmen-
te a negociação coletiva no âmbito
da administração pública já está
sendo preparado pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) e o grupo de trabalho
do funcionalismo público.

O presidente da CUT nacional,
Artur Henrique, disse que a expec-
tativa da Central com a aprovação
da Convenção 151 é que outras pro-
postas que estão no Congresso Na-
cional ganhem força, entre elas a
que trata do direito de greve no
funcionalismo. Com o direito à
sindicalização reconhecida, a ne-
gociação coletiva consolidada e as
regras para a realização de greves
definidas, a previsão da CUT e de
que os conflitos diminuam em to-
das as esferas do governo.

A expectativa é a mesma da área
técnica do MPOG, que dentro da
Secretaria de Recursos Humanos for-
mata os detalhes do relatório que
subsidiará o projeto de lei que vai
regulamentar a Convenção 151.

ResistênciaResistênciaResistênciaResistênciaResistência
O texto base da Convenção 151

ficou parado no Senado por mais

de um ano devido à resistência de
parlamentares da base aliada do
governo federal, que sempre defen-
deram as greves dos servidores, em

aprova-lo. Sua votação só ocorreu
depois de um delicado acordo de
líderes partidários firmado na se-
mana anterior. A expectativa em

torno da regulamentação é gran-
de, pois tocará em um ponto deli-
cadíssimo que é a relação entre Es-
tado e servidores.

LÉIA FESTEJA a aprovação da Convenção que garante data-base para a categoria

Fotos: Cícero Rabello

Foto: Divulgação

Heloisa Ferreira,
diretora do Iesc
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CONAE

Conferência aprova cotas
por unanimidade

O desprezo da mídia foi despro-
porcional à dimensão e, principal-
mente, aos resultados da Conferên-
cia Nacional de Educação (Conae)
que aconteceu em Brasília de 28 de
março a 1º de abril com a partici-
pação de mais de três mil delega-
dos de todos os cantos do país.

Estavam lá, além de repre-
sentantes governamentais das es-
feras federal, estadual e munici-
pal, trabalhadores em educação,
educadores, gestores, estudantes,
pais, representantes do movimen-
to social e sindical.

PrioridadePrioridadePrioridadePrioridadePrioridade
A Fasubra participou ativa-

mente, inclusive na comissão or-
ganizadora. Representando a dire-
ção nacional estavam Léia de Oli-
veira, Rosângela Gomes, Janine
Vieira e Fátima dos Reis.

Representando trabalhado-
res em educação de nível superi-
or, Ana Maria Ribeiro, especia-
lista em Educação,e Nivaldo
Holmes, coordenador de Comu-
nicação do SINTUFRJ.

O encontro consolidou os pas-
sos para a construção de um Siste-
ma Nacional de Educação, com
prioridade para a educação públi-
ca, e travou o debate central sobre o

financiamento, aprovando aumen-
to dos percentuais obrigatórios para
a educação – no caso da União
aumentando de 18% para 25% e
não somente de impostos e transfe-

rências como de demais tributos.
Até 2011 deverá ser aplicado o equi-
valente a 7% do Produto Interno
Bruto (PIB) e até 2014 o percentu-
al deverá chegar a 10%.

Avaliações da Fasubra, CUT, SINTUFRJ e base

Propostas aprovadas apontam para
a democratização do acesso e um
PNE articulado para o país

A coordenadora-geral da Fa-
subra, Léia de Oliveira, explica
que a Conae apontou questões
estratégicas como a indicação de
inclusão no PNE dos pontos
como a meta de aumento de re-
cursos para financiamento da
educação chegando em 2014 a
10% do PIB, a questão das cotas
raciais e as eleições diretas nas
instituições de ensino.

Para Léia, venceu a proposta
de transformar a educação para
que sirva de fato como ferramen-
ta de desenvolvimento e de trans-
formação da sociedade. Segundo
avalia, a Conferência representa
outro patamar para a educação
no país, pela diversidade de repre-
sentantes da sociedade civil orga-
nizada e por recolocar na agenda
nacional bandeiras de lutas his-
tóricas como a questão do PIB, da
eleição para diretores de escolas e
universidades e de garantir a de-
mocratização do acesso através de
cotas raciais e políticas para per-
manência dos estudantes: “Ago-
ra, conforme incluímos no texto,

os trabalhadores de instituições do
nível básico ao superior têm direito
à liberdade de organização sindical
e eleição direta. Isso foi um avanço
muito comemorado.”

A dirigente chama atenção
também para a proposta de garan-
tia de 50% do fundo do Pré-sal para
o financiamento da educação, e de
se ter outras fontes.

 “Só o fato de ser realmente uma
Conferência organizada pelo gover-
no em conjunto com a sociedade
civil já é um grande avanço”, diz a
coordenadora de Educação da Fasu-
bra, Rosângela Gomes Soares da
Costa, enumerando o que de me-
lhor foi aprovado, como, por exem-
plo, a reserva de vagas para estudan-
tes egressos de escolas públicas ou a
destinação de verbas públicas para
escolas públicas e o aumento signi-
ficativo de recursos destinados à edu-
cação. “Mas tudo é um processo.
Agora é lutar para que isso vire reali-
dade na revisão do PNE. A nossa
expectativa é que a Fasubra conti-
nue sua busca por uma educação
realmente pública, um plano que

seja democrático e que a gente con-
siga que as propostas da Conae sir-
vam de orientação para uma educa-
ção pública como política de estado
e não de governo”, afirmou.

A dirigente nacional da CUT,
Lúcia Reis, disse que a Conferência
foi surpreendente, especialmente
pela participação massiva. “As deli-
berações são contribuições represen-
tativas para o debate que está por vir.
O debate vai para o Congresso Naci-
onal e a gente tem que manter a
pressão. Se o empresariado tivesse
disposição para exercitar a demo-
cracia estaria dentro desse espaço
importante que foi a Conferência
com suas concepções. A gente teria
tudo na mesa para o debate, mas o
empresariado tratou de manter-se
ausente”, lamentou Lúcia, acrescen-
tando que o centro da discussão foi a
proposta de um sistema nacional de
educação articulado englobando da
educação básica à superior, a públi-
ca e a privada.

O coordenador de Comunica-
ção do SINTUFRJ, Nivaldo Holmes,
disse que o encontro teve a finali-

dade de construir um plano em
nível de governo: “E se isso real-
mente acontecer como foi plane-
jado e defendido pelo presidente
Lula e pelo ministro da Educação,
o país dará uma guinada para o
futuro em termos de igualdade so-
cial com a adoção de um mesmo
padrão de educação para todo país,
o que é algo por si só inovador. O
nosso objetivo foi tentar referendar
princípios como o da autonomia
universitária”, ressaltou o sindica-
lista, relacionando ainda pontos
que são reivindicações da Federa-
ção, como a valorização dos profis-
sionais que trabalham na educa-
ção: docentes e técnicos-adminis-
trativos. “Se não houver valoriza-
ção dos profissionais de pouco adi-
anta ter projeto”, resume Nivaldo.

Para Ana Maria Ribeiro, a 1ª
Conae foi um passo importante
para romper as barreiras da educa-
ção hoje dividida. “O principal ele-
mento de discussão era a defesa de
um sistema nacional e articulado
de educação. Poucos sabem que na
LDB, a educação é separada em sis-

tema federal, estadual e muni-
cipal e cada qual com seu nível
de responsabilidade e poder, per-
mitindo que cada um dos mais
de cinco mil municípios tenha
o seu modelo próprio de educa-
ção. Um sistema completamen-
te desarticulado e desencontrado
que impede uma Nação de cres-
cer de forma igual e coordena-
da”, criticou. Segundo a especia-
lista, as questões levantadas na
Conae de maior impacto se rela-
cionavam ao Pré-Sal: 50% dos
recursos obtidos da extração do
petróleo na camada Pré-sal de-
verão ser destinados à educação,
enquanto 30% da verba vai para
a União para o incremento da
educação profissional e superior,
os outros 70% serão encaminha-
dos aos estados e municípios para
a aplicação na educação básica.
“Portanto, no campo do finan-
ciamento as propostas foram fir-
mes e com perspectivas que apon-
tam para o aumento significati-
vo de recursos para o próximo
decênio”, concluiu.
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Reserva de vagasReserva de vagasReserva de vagasReserva de vagasReserva de vagas
Segundo a Fasubra, os delega-

dos aprovaram, por unanimidade,
na plenária final, proposta de re-
serva de 50% das vagas de institui-
ções públicas de ensino superior
para alunos de escolas públicas.

A reserva deverá respeitar a
proporção de negros e indígenas
da população de cada estado. O
mecanismo deve vigorar por no
mínimo 10 anos.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, disse que a Con-
ferência indicaria ao governo al-
ternativas para as mudanças que
a educação precisa para servir de
instrumento à transformação so-
cial. O presidente Lula acrescen-
tou que é indissociável a valori-
zação do professor de uma edu-
cação de qualidade.

Agora a tarefa é transformar as
deliberações em mudanças na le-
gislação e em base para o novo Pla-
no Nacional de Educação (PNE),
que deverá ser aprovado no Congres-
so para vigorar a partir de 2011.

ANA Maria Ribeiro NIVALDO Holmes
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EXPLORAÇÃO

Após 120 anos da lei que abo-
liu a escravidão, o trabalho
escravo continua a ser
uma realidade no Bra-
sil. Ele pode ser vis-
to nas mais va-
riadas formas,
seja na situação
dos imigrantes como
nas áreas rurais. O mo-
vimento sindical e social
através da sua luta históri-
ca sempre foi protagonista no
combate a estas práticas rudi-
mentares.

  Medidas importantes já fo-
ram institucionalizadas no país.
Mas a principal ação, a Proposta
de Emenda Constitucional (PEC)
438/2001, mais conhecida como
PEC do Trabalho Escravo, conti-
nua esquecida na Câmara dos
Deputados. O projeto prevê a ex-
propriação da terra, sem nenhu-
ma indenização, onde ficar com-
provada a exploração da mão-
de-obra, sendo disponibilizada
então à reforma agrária.

  A bancada ruralista no Con-
gresso atua de forma descarada
para que a PEC não seja votada,
assim como faz forte oposição às
propostas de limite de proprieda-
de e atualização dos índices de
produtividade da terra. Mas o que
eles ganham com a proposta en-
gavetada? Muitos destes senhores
e senhoras são flagrados cons-
tantemente com trabalhos escra-
vos em suas terras. Através de sua
representante maior, a Senadora
Kátia Abreu (DEM-TO), dirigen-
te da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), utilizam-se re-
petidas vezes deste vergonhoso ex-
pediente e quando flagrados,
usam a desculpa de que é difícil
caracterizar o que é e o que não é
trabalho escravo.

 
TTTTTrabalho escravo existe?rabalho escravo existe?rabalho escravo existe?rabalho escravo existe?rabalho escravo existe?

No mês passado, 143 traba-
lhadores em plantações de cana-
de-açúcar na cidade de Aragar-
ças (GO) e 81 das carvoarias na
zona rural de Jussara (GO) fo-
ram encontrados em situações

Trabalhadores são encontrados em situação análoga à escravidão em
plantações de cana-de-açúcar e carvoarias em Goias

PEC do trabalho escravo, já

análogas à es-
cravidão. Os tra-
balhadores realiza-
vam jornada semanal, de segun-
da a segunda, sem descanso e
ocupavam alojamentos precári-
os. Muitos dormiam no chão. O
aluguel e a alimentação ficavam
por conta dos próprios trabalha-
dores. Alguns tiveram suas Car-
teiras de Trabalho e da Previdên-
cia Social (CTPS) retidas ilegal-
mente.

O mais preocupante são as
condições de trabalho total-
mente prejudiciais à saúde.
Nas frentes de trabalho não
havia instalações sanitárias.
Os empregados não tinham se-
quer acesso à água potável e a
nenhum tipo de Equipamento
de Proteção Individual (EPI). 

  Diante dessa situação, cabe
questionar: o que será que os ru-
ralistas acham desta situação?

  Ações articuladas entre o
movimento sindical, social e go-
verno veem desbancando estes es-
cravocratas como a Lista Suja, a
Campanha Nacional para Erra-
dicação do Trabalho Escravo,
Plano Nacional para a Erradica-
ção do Trabalho Escravo e a

Frente Parlamentar Mista pela
Erradicação do Trabalho Escra-
vo do Congresso Nacional.

A aprovação da PEC 438/
2001 aparece como uma das me-
tas de curto prazo do II Plano
Nacional. A proposta tem
a p o i o  d e  u m  a b a i x o -
assinado com mais de 168
mil adesões.

  Na avaliação da secretária
Nacional de Comunicação da

CUT, Rosane Bertotti, a divul-
gação das denúncias, bem
como dos criminosos, é uma
arma que o movimento sindi-
cal e social tem para reverter o
atual quadro de impunidade e
pressionar pela aprovação de
uma lei mais rigorosa.

 
  Por William Pedreira

com informações do Re-
pórter Brasil
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Dois de outubro de 2009, sex-
ta-feira. Nesse dia, a cidade ma-
ravilhosa foi escolhida para sedi-
ar as olimpíadas de 2016. O presi-
dente Lula, o governador Sérgio
Cabral, o prefeito Eduardo Paes
comemoraram. Dia 5 de abril de
2010, segunda-feira: 14 horas de
chuva forte ininterrupta parou o
Rio de Janeiro. No Estado do Rio,
22 municípios foram atingidos.
Mais de 11 mil desabrigados. Mais
de 200 mortes registradas. Cons-
ternação. Nos últimos 12 meses,
a chuva que castigou o Rio no
dia 5 de abril, figura entre as cin-
co mais fatais do mundo, segun-
do Centro de Pesquisas de Epide-
miologia dos Desastres (Cred, na
sigla em inglês).

Lula atribuiu a culpa pela
tragédia aos ex-governantes e Ca-
bral a população que ocupa mor-
ros e áreas de risco. O prefeito
Eduardo Paes, sem controle sobre
a situação, atribuiu a natureza,

Tragédia anunciadaTragédia anunciada

Moradores das favelas culpam
poder público pela tragédia

Segundo a nota divulgada pela associação das favelas e outras entidades civis, o
resultado da tragédia não foi causado pelas chuvas e sim pela omissão do poder
público:

“A Prefeitura de Niterói investe em obras milionárias para enfeitar a cidade e
não faz as obras de infraestrutura que poderiam salvar vidas. As comunidades de
Niterói estão abandonadas à sua própria sorte. Enquanto isso, com a conivência do
poder público, a especulação imobiliária depreda o meio ambiente, ocupa o solo
urbano de modo desordenado e submete toda a população à sua ganância.

Quando ainda escavamos a terra com nossas mãos para retirarmos os corpos das
dezenas de mortos nos deslizamentos, ouvimos o prefeito Jorge Roberto Silveira, o
secretário de obras Mocarzel, o governador Sérgio Cabral e o presidente Lula
colocarem em nossas costas a culpa pela tragédia. Estamos indignados, revoltados
e recusamos essa culpa. Nossa dor está sendo usada para legitimar os projetos de
remoção e retirar o nosso direito à cidade.

Nós, favelados, somos parte da cidade e a construímos com nossas mãos e nosso
suor. Não podemos ser culpados por sofrermos com décadas de abandono, por
sermos vítimas da brutal desigualdade social brasileira e de um modelo urbano
excludente.”

“Tragédia não pode se repetir,”
diz especialista em habitação

Ironicamente 14 dias antes da tragédia que parou o Rio de Janeiro ocorreu na cidade
o 5º Fórum Urbano Mundial e paralelamente o Fórum Social Urbano. As discussões
giraram em torno dos desafios da urbanização e os movimentos sociais debateram a
luta pelo direito à cidade, por democracia e justiça urbana. Políticas públicas que
assegurem o acesso ao solo, moradias adequadas, infraestrutura e equipamento social,
mecanismo e fontes de financiamento foram as principais reivindicações incluídas no
relatório do evento mundial.

Mas tudo isso já vem sendo dito por especialistas e estudos das universidades, que
mostram a favelização como a separação dos mais dessassistidos em guetos, locais de
risco e insalubres. Para o arquiteto e urbanista especialista em habitação, Jerônimo
Leitão, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFF, apesar da dor pela qual
todos estão passando é preciso que se tire lições desta tragédia que estão ligadas
exatamente à políticas habitacionais de inclusão.

“Não adianta apenas remover as pessoas. É preciso que se crie toda uma estrutura para
que elas possam continuar suas vidas de forma digna. Se elas ocuparam áreas de risco não
foi por opção, mas por falta de uma política habitacional. E uma política que não esteja
calcada apenas em oferecer moradia. É necessário infraestrutura com transportes adequa-
dos, equipamentos urbanos, comércios e saneamento básico”, explica Jerônimo.

Rio das Olimpíadas e da
Copa vira filme de terror

Enchentes,
deslizamentos,
falta de luz,
desabrigados e
mortos. Niterói
foi o município
da Região
Metropolitana
mais atingido

pedindo que a população ficasse
em casa. E ao longo dos dias de
chuvas sem trégua o caos foi geral,
com deslizamentos em estradas e
morros vindo abaixo. Mortos. De-
saparecidos. Falta de luz e água.
Mas o pior cenário ainda estava
para ser montado. Na noite do dia
7, quarta-feira, uma comunidade
inteira desapareceu após o soterra-
mento de parte do Morro do Bum-
ba, no bairro do Cubango, na Zona
Norte de Niterói.

A cidade sorriso chorouA cidade sorriso chorouA cidade sorriso chorouA cidade sorriso chorouA cidade sorriso chorou
O município de Niterói, um dos

que ostenta melhores índices de qua-
lidade de vida no Estado do Rio,
conhecido internacionalmente pelo
Museu de Arte Contemporânea (obra
de Niemeyer e umas das maravilhas
do mundo), registra o maior núme-
ro de vítimas fatais (mais de 140
mortos). Sendo que pelo menos 150
ainda estão sob escombros, lama e
toneladas de lixo acumulados em

duas décadas, quando o local rece-
bia todo o lixo produzido no muni-
cípio, e sobre os quais as pessoas
construíram suas casas.

O prefeito Jorge Roberto Silvei-
ra, que já administrou a cidade por
quatro mandatos, disse que desco-
nhecia a situação do Morro do
Bumba. E as administrações de
Waldenir Bragança, João Sampaio
e Godofredo Pinto fizeram vista
grossa, no mínimo se omitiram e
até incentivaram a ocupação do
lixão, apoiados pelos seus respecti-
vos governadores. Estudos da Uni-
versidade Federal Fluminense
(UFF) já apontavam o risco imi-
nente desde 2004 e que foram ig-
norados pelas sucessivas gestões.

Enquanto a culpa pela tragé-
dia é jogada de um lado para outro
as vítimas sofrem com a perda de
parentes, amigos e de tudo o que
tinham. Niterói, também conhe-
cida como Cidade Sorriso, chora
sua dor e seus moradores tentam se

levantar através de uma corrente
de solidariedade espalhada por toda
cidade e em todo estado. Cada um
dá o que pode para ajudar as mais
de três mil vítimas do município e
os mais de 11 mil desabrigados no
estado. Agora, depois do caos insta-
lado, as autoridades anunciam
medidas (verbas, mapeamento das
áreas de risco, retirada da popula-
ção etc.) para problemas que há
anos acompanham cariocas e flu-
minenses.

Mais fatal que Serra LeoaMais fatal que Serra LeoaMais fatal que Serra LeoaMais fatal que Serra LeoaMais fatal que Serra Leoa
O coordenador do grupo de aná-

lise de risco tecnológico e ambien-
tal da Coppe/UFRJ, o geógrafo Mo-
acyr Duarte, foi enfático ao afir-
mar que Niterói não tem um pla-
nejamento estratégico. “Há 10
anos vivemos de maquiagem ur-
bana”. Segundo ele, nos últimos
anos não houve mudanças estru-
turais tanto na malha viária quan-
to na de saneamento básico, apesar

de todo o crescimento do muni-
cípio. O especialista diz que Ni-
terói sozinho vai entrar para a
história como o que mais matou
gente este ano. “Mais até do que
Serra Leoa (103 mortos)”.

Em relação à topografia,
Moacyr Duarte diz que a cida-
de é formada por planíces e
mar que são separados por
morros, mas não há vias al-
ternativas. “A verdade é que o
rei está nú. É um descaso e
um descompromisso com a
população do município, prin-
cipalmente para com as víti-
mas.” Morador de Niterói, Du-
arte disse que a questão atinge
pobre e ricos. Ele mesmo ficou
ilhado, sem luz e água. “A re-
gião oceânica está abandona-
da”, desabafa. No caso do Rio
de Janeiro, Duarte diz que tam-
bém sem planejamento e con-
trole da ocupação do solo, no-
vas catástrofes estão por vir.

MORRO DO BUMBA: cerca de 200 corpos soterrados no lixo e na lama PELO MENOS 80 casas desapareceram no antigo lixão de Niterói
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