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Marcha contra o congelamento dos
salários e desmonte do serviço público

Cerca de quatro mil funcionários públicos
participaram da manifestação em Brasília,
na quinta-feira, 15 de abril, contra a aprova-
ção do PLP 549/09 que congela por 10 anos

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS da UFRJ na Esplanada dos Ministérios

os salários do funcionalismo e restringe gas-
tos com o serviço público. A maioria dos
manifestantes era de técnicos-administrati-
vos das universidades federais. O SINTUFRJ

enviou dois ônibus com 85 trabalhadores da
UFRJ. Fasubra, Condsef e CUT lideraram o
ato público e fizeram pressão aos parlamen-
tares no Congresso Nacional. PÁGINA 3
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Universidade para pela URP
UnB para pelo pagamento dos 26,05%. Professores, técnicos-administrativos e estudantes estão em greve desde março. PÁGINA 8

Reunião do GT-Antirracismo
Nesta terça-feira, 20 de abril, às 14h, na subsede sindical no HU.

Foto: Raquel Carlucho
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DOIS PONTOS

Banqueiros não se comovem
nem com as tragédias das chuvas

Escrito pelo Sindicato dos Bancários do Rio

O Rio de Clarice
Domingo, dia 24 de abril, o Rio de Clarice está na programação do

Viradão Cultural organizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O
evento consiste em um passeio literário pela vida e obra da escritora
Clarice Lispector guiado pela biógrafa Teresa Montero. Serão percorri-
das ruas do Leme, passando pelos lugares de Clarice. Local do encontro:
Restaurante Fiorentina, na Avenida Atlântica (próximo à Rua Gusta-
vo Sampaio), às 11h (dura em torno de uma hora). Entrada gratuita.

Assassinatos no
campo continuam

No dia 31 de março, o coordenador de Políticas Agrárias da Federa-
ção dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Pará (Fetraf),
companheiro Pedro Alcântara, foi assassinado com cinco tiros, no
município de Redenção, no sul do estado, quando caminhava com a
esposa pela cidade no final da tarde. Segundo testemunhas, o sindica-
lista foi executado numa emboscada por dois pistoleiros de moto, que
fugiram após os disparos.

Pedro Alcântara chegou a relatar ao fórum de direitos humanos
que há um mês vinha sofrendo ameaças de fazendeiros. Atualmente a
vítima não estava na coordenação de  nenhum grupo de ocupação.

Editora NPC lança Dicionário
de Politiquês no Metroviário

Fórum de Saúde do
Trabalhador cutista

A CUT e outras centrais sindicais se uniram e aprovaram a criação do
Fórum de Saúde do Trabalhador, que será composto também pelo Dieese
e Diesat. “O Fórum será um instrumento de debate e deliberações que
ajudará na atuação do movimento sindical frente às diversas instâncias
públicas, já que nós temos grande representatividade nestes setores”, disse
o secretário de Saúde do Trabalhador da CUT, Manoel Messias.

Além do Fórum, as centrais definiram também o fortalecimento do
Observatório de Saúde do Trabalhador; a articulação do movimento
sindical em relação às eleições da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) que ocorrerá este ano; relação das centrais, Dieese, Diesat e a
agenda para 28  de abril, Dia Internacional em Memória das Vítimas de
Acidente de Trabalho.

Apesar da tragédia das chu-
vas, os bancos ainda não atende-
ram à solicitação do Sindicato
do Rio de Janeiro, que pediu à
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) para que as faltas de
bancários que não conseguiram
chegar ao trabalho nos dias 6 e 7
de abril sejam abonadas. O do-
cumento foi enviado no dia 7.

“Continuamos aguardando
uma resposta. O país inteiro sabe
que a cidade parou com as chu-
vas, resultando, inclusive, em
mortes. Não faz sentido os bancos
considerarem falta, quando, na
verdade, muitos bancários não

conseguiram chegar ao local de
trabalho. Os banqueiros não se
sensibilizam nem com tragédias
como as do Rio de Janeiro e Nite-
rói”, critica o presidente do Sindi-
cato, Almir Aguiar.

Itaú Unibanco pressionaItaú Unibanco pressionaItaú Unibanco pressionaItaú Unibanco pressionaItaú Unibanco pressiona
No Itaú Unibanco, bancários

denunciaram ao Sindicato que o
superintendente Fábio Pismel (Re-
gião 63) teria obrigado os funcio-
nários a trabalhar nos dias 6 e 7. E
o pior: a “orientação” é para que os
bancários trabalhassem  em “qual-
quer agência próxima de sua resi-
dência”.

“As próprias autoridades públi-
cas orientaram a população a não
saírem de casa durante o período
das chuvas. É um absurdo, uma
irresponsabilidade o Itaú Uniban-
co ter obrigado os bancários a tra-
balhar. Com o maior índice plu-
viométrico dos últimos 44 anos, o
banco colocou em risco a vida de
seus funcionários”, ressalta Almir.
O sindicalista enviou ofício à pre-
feitura e ao governo do estado pe-
dindo que os bancos fossem notifi-
cados a respeito da orientação dada
pelos dois governos durante as chu-
vas para garantir a segurança da
população.

Será dia 28 de abril, às 19h, no
Sindicato dos Metroviários do Rio
de Janeiro, o lançamento do curioso
Dicionário de Politiquês, de Vitto
Giannotti e Sérgio Domingues, lei-
tura indispensável para aqueles que
escrevem para milhões.

A publicação é um manual
prático com cerca de 3.500 verbe-
tes, segundo os autores, “traduzi-
dos para a língua dos normais”, a
maioria da população que não
passou mais do que oito anos nos
bancos escolares.

“A ideia-chave do Dicioná-
rio de Politiquês é que o intelec-
tual, como o artista, para cum-
prir seu papel tem que estar onde
o povo está e efetivamente co-
municar-se com ele. Vito Gian-
notti, um intelectual que pro-

vém da classe trabalhadora,
como poucos entendeu a impor-
tância da mensagem de Gramsci
sobre a necessidade de elevação
moral e intelectual dos traba-
lhadores para sua organização e
luta por seus interesses”, afirma
o educador Gaudêncio Frigotto,
que prefacia o livro.

“Temos que convencer vários
milhões de que é necessário mudar
os rumos, participar, se mobilizar
e tomar o poder das mãos dos nos-
sos inimigos de classe. E como se
convence? Comunicando. Em que
língua? Na que todos entendem”,
afirma Giannotti.

Para Sérgio Domingues, soció-
logo com foco na comunicação
popular, membro do NPC e editor
da página do coletivo Revolutas

(www.revolutas.net), onde escreve
sobre mídia, cinema e socialismo,
Blog: midiavigiada.blogspot.com,
um dos maiores problemas na lin-
guagem dos veículos de comuni-
cação é o uso dos jargões. “Temos
que aprender a falar com os mi-
lhões, e não ter medo dos milhões.”

No lançamento haverá debate
com os autores, com Gaudêncio
Frigotto e Gas-PA, do movimento
Hip Hop Lutarmada; MC Leonardo
e Gizele Martins, do jornal O Cida-
dão, da Maré.

O Sindicato dos Metroviários
fica na Avenida Rio Branco, 277,
401, Centro.

Como comprar o livro: acesse
o boletimnpc@uol.com.br e
npiratininga@uol.com.br ou
pelo telefone 2220-5618.

OS AUTORES: Vitto Giannotti e Sérgio Domingues falam à imprensa sobre o livro em parceria

“Nasci para
escrever. Cada
livro meu é uma
estreia penosa e
feliz. Essa
capacidade de
me renovar toda
à medida que o
tempo passa é o
que chamo de
viver e escrever.”

Clarice LispectorClarice LispectorClarice LispectorClarice LispectorClarice Lispector
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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 públi-
co de todo o país protestaram na
capital federal contra o Projeto de
Lei n° 549/09. O ato fez parte da
Marcha Unificada do Serviço Pú-
blico, organizado por diversas enti-
dades e centrais sindicais, contra o
projeto que limita o investimento
público e que contém um artigo
que congela os salários dos servido-
res por 10 anos. Dos três mil parti-
cipantes, mais de mil foram de
trabalhadores técnicos-administra-
tivos em educação das universida-
des federais dos sindicatos filiados
à Fasubra.

Pela manhã teve início a mar-
cha, cujo percurso foi da Esplana-
da dos Ministérios até o Ministério
do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG), onde foi realiza-
do um ato político com diversas
intervenções de representantes das
centrais sindicais e das entidades
que representam os servidores pú-
blicos. À tarde, uma representação
do funcionalismo foi recebida no
auditório Nereu Ramos, na Câma-
ra dos Deputados. Os sindicalistas
conversaram com os parlamenta-
res sobre as implicações do PLP 549
para o serviço público, seus servido-
res e as consequências à população.

Entre a representação dos servi-
dores da ação na Câmara partici-
param as dirigintes do SINTUFRJ
Iaci Azevedo e Carmen Lúcia; pela
base, José Oliveira e Benedito; pela
CUT, Lúcia Reis; e em nome da
Fasubra, o coordenador-geral Pau-
lo Henrique dos Santos, que fez um
pronunciamento.

Ação positivaAção positivaAção positivaAção positivaAção positiva
Segundo Lúcia Reis, diretora

da CUT nacional e técnica-admi-
nistrativa da UFRJ, a Central já
vinha trabalhando no Congresso
Nacional contra este projeto, e a
manifestação foi importante para
despertar os servidores para as suas
consequências, iniciar uma ação
conjunta das entidades e pressio-
nar os parlamentares. Na avalia-
ção da dirigente, a Fasubra teve
uma participação expressiva na
manifestação, assim como a Con-
dsef, que, apesar de não ter levado
um contingente significativo à
marcha, tem feito um trabalho
sistemático no Congresso Nacio-
nal. 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 catego-
ria saiu vencedora. E vem se saindo
bem combatendo os projetos de des-
monte do serviço público: “Com-
batemos o primeiro e agora cria-
ram outro igual. É o desmonte do
serviço público. Lutamos contra o
PLP 92, que cria as Fundações Es-
tatais de Direito Privado, e fomos
vitoriosos. E a base da Fasubra no-
vamente responde em tempo hábil
a mais uma investida. O plantão
da Fasubra tem atuado nesta ques-
tão e vem continuamente fazendo
gestões junto aos parlamentares.”

O coordenador-geral da Fasu-
bra, Paulo Henrique, reforçou os
argumentos de Iaci e destacou a
importância da unidade dos traba-
lhadores do serviço público em tor-
no da defesa de uma política de
estado que seja voltada para a po-
pulação: “Levamos mais de mil da
base da Fasubra a Brasília. E com

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

isso, colocamos a importância
maior de se compreender a necessi-
dade de unificação de todos os ser-
vidores públicos e de suas entida-
des. O PLP 549 não trata apenas de
congelamento de salários, mas
também de uma política de estado
e sua função estratégica em rela-
ção ao serviço público voltado para
as necessidades da população.”

Fotos: Raquel Carlucho

SINTUFRJ presenteSINTUFRJ presenteSINTUFRJ presenteSINTUFRJ presenteSINTUFRJ presente
Entidades de base da Fasu-

bra de todo o Brasil e seus traba-
lhadores foram os que engrossa-
ram a Marcha Unificada do Ser-
viço Público. Segundo os coor-
denadores da Fasubra, Paulo
Henrique dos Santos e Iaci Aze-
vedo, a Federação foi a entidade
que levou mais de mil servido-

O Projeto de Lei n° 549/09
pretende alterar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e estabele-
cer limites com gastos de pes-
soal no Serviço Público num pe-
ríodo de 10 anos, e o reajuste
será feito com base na inflação
do ano anterior acrescida de
2,5% do aumento real da folha
de pagamento. Dessa forma, os
órgãos ficam impedidos de cri-
ar 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 regi-

PLP desastroso
me 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 con-
sequência 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.”

res à Marcha Unificada. O SIN-
TUFRJ foi a maior delegação  com
85 companheiros. “Nossa parti-
cipação foi marcante. Com or-
ganização e boa atuação, mos-
tramos mais uma vez que a Fa-
subra e seus sindicatos estão
sempre na linha de frente para
defender o serviço público e seus
trabalhadores”, afirmou Iaci.

Na sessão do Conselho Universitário no dia 15 de abril, o representante dos servidores técnicos-adminis-
trativos em educação, Jeferson Salazar, encaminhou ao reitor Aloísio Teixeira a proposta de constituição de
uma comissão para avaliar o impacto que o PLP 549/2009 teria sobre os planos de expansão da UFRJ. Essa
comissão seria formada por pessoas indicadas pela Administração Central, representantes do SINTUFRJ,
Adufrj e DCE. A proposta também prevê a realização de no mínimo uma audiência pública, e que o relatório
da comissão, após apreciação do Consuni, seja encaminhado à Câmara dos Deputados como uma manifes-
tação institucional da UFRJ.
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O Estatuto da Igualdade
Racial, reivindicação por
cotas e políticas afirmativas
foram alguns dos temas do
GT-Itinerante da Fasubra
Sindical Raça e Etnia, rea-
lizado entre os dias 9 e 11 de
abril em Maceió e que reu-
niu cerca de 60 pessoas de
13 entidades da base da Fe-
deração. A delegação do
SINTUFRJ contou com 10
companheiros. Nesta terça-
feira, 20, às 14h, o GT-An-
tirracismo do Sindicato se
reúne na subsede sindical
no HU.

O próximo GT será em
Brasília, em julho, e defini-
rá o V Encontro Nacional de
Técnico-Administrativos
Negros e Negras das Uni-
versidades Brasileiras. Os
coordenadores de Raça e
Etnia da Fasubra, Iaci Amo-
rim Azevedo e Rogério Fa-
gundes Marzolla, abriram
o evento. Segundo Iaci, no
primeiro dia houve uma tro-
ca de experiências com a
participação de pessoas an-
tigas no movimento, que tra-
çaram um histórico sobre o
Estatuto de Igualdade Ra-
cial que tramita no Con-
gresso Nacional.

RAÇA E ETNIA

Da discussão sobre cotas no GT-Itinerante da Fasubra sairá documento para debate nos Conselhos Universitários

Hora de reafirmar cobranças políticas afirmativas às Ifes
“Houve acordo de que devemos

deixar que se vote o Estatuto, mas
depois vamos reunir o que não foi
aprovado e as contribuições da Fa-
subra e dar forma a um projeto
para tentar novas conquistas”, ex-

DELEGAÇÃO DA UFRJ:
dirigentes sindicais e
militantes foram defender a
luta por cotas raciais e
sociais

Negros continuam na periferia
O ensino de História e Cultura

Afro-Brasileira nos cursos funda-
mental e médio nas escolas públi-
cas e particulares é obrigatório se-
gundo a Lei n° 10.639, de 9 de
janeiro de 2003.

Em documento subscrito pelo
ministro da Educação, Fernando
Haddad, e por Edson Santos, na épo-
ca secretário Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial,
há o reconhecimento de que nem
sempre a multiplicidade de identi-
dades na população encontra sua
proporcionalidade garantida no
âmbito da educação. Segundo da-

dos recentes do IBGE, 49,4% se con-
sideram da raça ou cor branca, 7,4%
preta, 42,3%, parda e 0,8% de outra
cor ou raça – sendo a população
negra formada pelos que se reco-
nhecem pretos ou pardos.

Dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), reve-
lam que a população branca aci-
ma de 25 anos, 12,6% detém diplo-
ma de curso superior. Entre os ne-
gros, a taxa é de 3,9%.

Em 2007, os dados coletados
pelo Censo de Ensino Superior in-
dicavam a frequência de 19,9% de
jovens entre 18 e 24 anos no ensino

superior. Já para os negros, o per-
centual é de apenas 7%.

Plano NacionalPlano NacionalPlano NacionalPlano NacionalPlano Nacional
Além da Lei n° 10.639, há pa-

receres do Conselho Nacional de
Educação que orientam para mu-
dar este quadro. Mesmo assim, a
ação não se universalizou no siste-
ma de ensino. Por isso, o governo
apresentou o Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana.

“É necessária firme determi-
nação para que a diversidade cul-
tural brasileira passe a interagir o
ideário educacional não como um
problema, mas como um rico acer-
vo de valores, posturas e práticas
que devem conduzir ao melhor
acolhimento e maior valorização
dessa diversidade no ambiente es-
colar”, diz o documento.

Negros são 1,7%Negros são 1,7%Negros são 1,7%Negros são 1,7%Negros são 1,7%
Segundo levantamento do Ins-

tituto Nacional de Ciências e Tec-
nologia de Inclusão no Ensino Su-
perior, o Brasil tem mais de 22 mil

alunos negros matriculados em
faculdades públicas que ingressa-
ram no ensino superior graças a
cotas raciais. O número represen-
ta 1,7% do total de 1.240.968 alu-
nos matriculados registrados no
Censo de Educação Superior de
2007. Das 249 instituições públi-
cas brasileiras, 37,3% já oferecem
ações afirmativas, como bônus na
pontuação de provas, ou cotas ra-
ciais, ou para alunos de baixa ren-
da ou provenientes de escolas pú-
blicas. Dentre essas instituições
26,9% oferecem cotas voltadas a
negros e indígenas.

plica Iaci Azevedo.
No segundo dia foi feita a aná-

lise da Lei n° 10. 739, que obriga as
escolas a ensinar história e cultura
afro-brasileira. “Existe a lei e o Pla-
no Nacional de Educação com di-

retrizes para sua implementação,
mas nada é cumprido. A gente tem
que ir às escolas públicas e privadas
para ver se estão cumprindo a lei e
reivindicar dos prefeitos e governa-
dores a sua implementação. E as

faculdades têm que adotar o con-
teúdo programático para que os
profissionais saiam preparados”,
defendeu a coordenadora, que
também informou que o  GT vai
elaborar um documento para ser
trabalhado nos conselhos univer-
sitários. As direções sindicais fa-
rão um levantamento da situa-
ção em suas bases para conquis-
tar políticas de cotas.

Segundo Iaci, o     GT ainda vai
produzir documento de contraponto
ao comentário do senador Demóste-
nes Torres, para quem o estupro foi
consensual na escravidão. “As mu-
lheres eram utilizadas como merca-
doria. Como poderiam resistir?”
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A História vista de perto
Os participantes do

GT visitaram o Parque Me-
morial Quilombo dos Pal-
mares, na Serra da Barri-
ga, fundado em 1580, local
onde ocorreu a primeira
tentativa de vida livre pro-
movida pelos trabalhado-
res africanos nas Améri-
cas. Por isso o Quilombo
dos Palmares tornou-se o
maior ícone de resistência
à escravidão.

O grupo conheceu a es-
trutura do Quilombo e a la-
goa encantada dos negros,
que abriga a Gameleira
Sagrada, árvore conside-
rada a essência da cria-
ção. “Foi emocionante. Fi-
zemos ali uma reflexão
sobre nossas origens. É
como se estivéssemos em
casa”, contou Iaci.

Foto: Divulgação

Avaliação dos participantes
Na opinião do coordenador-

geral do SINTUFRJ, Jonhson Braz,
apesar de ter sido um evento bas-
tante participativo, não cumpriu
com o propósito a que foi convo-
cado. “A pauta divulgada tratava
especificamente de lutar pelas co-
tas nas universidades, mas a dis-
cussão ficou truncada. A falta de
organização ficou evidente; não
recebemos sequer a programação
detalhada da discussão”, criticou.
Segundo Jonhson, a mesa do pri-
meiro dia, formada por palestran-
tes convidados, foi desfeita, por-
que houve questionamento acer-
ca do formato antidemocrático
do evento, que tradicionalmente

não teria mesa e todos os partici-
pantes teriam o mesmo tempo para
falar. “Depois de longa discussão,
deliberou-se que cada participante
exporia suas ideias em 10 minu-
tos. Acho que os palestrantes deve-
riam ter tempo para expor suas te-
ses, porque isso enriqueceria o de-
bate, que ficou prejudicado”, afir-
mou.

Jonhson destaca como impor-
tante a discussão sobre as altera-
ções no Estatuto da Igualdade Ra-
cial feitas no substitutivo aprova-
do no Congresso, que descaracteri-
za o projeto original, como, por
exemplo, a exclusão do parágrafo
que se referia a cotas na educação.

“A luta daqui para frente é para
aprovar as cotas raciais nas Ifes con-
forme deliberado na própria Con-
ferência Nacional de Educação”,
concluiu.

A coordenadora de Políticas
Sociais do SINTUFRJ, Vera Lúcia,
considerou que houve bastante dis-
cussão sobre cotas: “Além de co-
tas, queremos ações para perma-
nência destes estudantes nas ins-
tituições, que muitas vezes desis-
tem por falta de condições finan-
ceiras para se manterem. A Fasu-
bra deve pressionar o MEC por essa
conquista. Queremos políticas que
garantam aos jovens bandejões
gratuitos, por exemplo.” Segundo

a sindicalista, o GT-Antirracismo
do SINTUFRJ, dia 20, vai dar in-
formes do GT-Itinerante da Fasu-
bra e discutir como encaminhar
as resoluções na  UFRJ.

Para Carmen Lúcia, também
coordenadora de Políticas Sociais,
o GT foi uma experiência muito
produtiva. “A maioria das pessoas
estava almejando esse encontro,
que há muito não era feito. Foi
muito bonito. A discussão sobre
cotas mostrou que é preciso tirar
das pessoas o preconceito de que
vai diminuir a excelência na gra-
duação com o acesso de alunos
cotistas, ao contrário: os benefici-
ários pela política de cotas apre-

sentam melhor desempenho. A
única preocupação é a questão
da permanência, do oferecimen-
to de bandejões, transportes e alo-
jamento.”

O diretor da CUT-RJ, Francis-
co Carlos, considerou o GT positi-
vo, pois a iniciativa da Coordena-
ção de Raça e Etnia da Fasubra de
apresentar os dados atuais sobre a
aplicação das cotas nas Ifes fortale-
cerá a luta nas instituições  que
ainda não implementaram as co-
tas, como é o caso da UFRJ. Além
disso, ele avaliou a visita à Serra da
Barriga como um marco impor-
tante para identificar o processo de
luta e resistência  dos escravos.

RAÇA E ETNIA



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 903 - 19 de abril a 2 de maio de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

UFRJ

EBA: Nova diretoria mantém proposta de expansão
Dirigentes eleitos sonham com mais espaço e professores e um centro de artes e cultura

“O primeiro módulo será dedicado
à escultura”, explica Terra, con-
tando que, segundo a coordenação
do Plano Diretor, a obra deve come-
çar ainda este semestre. “Já temos o
espaço e a verba já foi liberada”,
garante o novo diretor.

Pelo previsto no Plano Diretor,
a construção dos outros módulos
do prédio da EBA deve ocorrer entre
2012 e 2020.

Além da conquista do novo es-
paço, a gestão anterior recuperou o
terreno da Avenida Mem de Sá, que
estava sendo usado como estacio-
namento. A área foi doada por Bel-
miro de Almeida para realização de
exposição de jovens e estudantes da
EBA. Os planos para o local in-
cluem uma galeria de artes, teatros
e salas para cursos. A perspectiva é
que a construção do prédio ideali-
zado seja concluída  em três anos.

Salas e professoresSalas e professoresSalas e professoresSalas e professoresSalas e professores
Segundo o diretor, a falta de

salas de aula é o maior problema
da Escola. Até o ateliê conhecido
como Pamplonão foi reformado na
última gestão. “Foi restaurado e
hoje é um ateliê digno para estu-
dantes e professores. Agora, estamos
com obras nas oficinas de plásti-
ca”, informou.

Mas a briga por expansão con-
tinua. “Brinquei com o reitor, na
posse, que a EBA era uma das uni-
dades que mais havia crescido. Ele
riu. Porém, a gente cobra e ele aju-
da bastante”, disse Carlos Terra.

Outro problema que enfrenta são
as reclamações dos alunos por falta
de professores: “Isso acontece em toda
a UFRJ; hoje está sendo feita uma
seleção de substitutos e temos que
aguardar e torcer para que o semes-
tre não seja atrasado para que a gen-
te possa cumprir o mínimo do ca-
lendário”, torce Terra.

Entre os sonhos do atual dire-
tor também está o incentivo aos
novos cursos de graduação; a cria-
ção de semanas de arte, como as
que são feitas pelos alunos que co-
locam a EBA em evidência; e a
ampliação de intercâmbios inter-
nacionais. Além disso, está na pran-
cheta a criação de novos cursos,
como a graduação em Carnaval,
talvez ligado às artes cênicas, para

o qual tem havido grande procura.
Ou especializações e mestrados pro-
fissionais e cursos a distancia.

Raio-X da EBARaio-X da EBARaio-X da EBARaio-X da EBARaio-X da EBA
A Escola de Belas Artes funcio-

na no 7o andar do prédio da Reito-
ria e conta com 2.150 alunos –
“Quase uma universidade dentro
da universidade”, brinca o diretor.
Os estudantes estão distribuídos em
11 cursos: os recém-criados Histó-
ria da Arte, Comunicação Visual e
Conservação e Restauração, além
dos tradicionais: Pintura, Escultu-
ra, Gravura, Desenho Industrial
com duas habilitações (Projeto de
Produto e Programação Visual),
Artes Cênicas (também com duas
habilitações, Cenografia e Indu-

mentária, Composição de Interi-
or), Composição Paisagística e Li-
cenciatura em Educação Artística
em Artes Plásticas ou Desenho.

A Escola conta com um Labo-
ratório de Computação Gráfica
com salas de pesquisa, aulas e de
administração. A Biblioteca Pro-
fessor Alfredo Galvão possui mais
de 30 mil livros, acervo constitu-
ído por mestres franceses, em
1816. O Museu D. João VI tem
acervo permanente para visita-
ção e pesquisa (entre 10h e 16h),
que serve às aulas de desenho e
história da arte e é usado em dis-
ciplinas ligadas à restauração e
na formação dos demais cursos.
Possui 3.653 peças museológicas
e 6.221 documentos.

CAOS NOS TRANSPORTES

CUT vai às ruas cobrar respeito à população Escrito por
Imprensa CUT-RJ

Dirigentes e militantes da
CUT-RJ e de vários sindicatos fi-
liados participaram de ato na
quinta-feira, 15, na Central do
Brasil, no qual protestaram con-
tra a tortura diária a que são sub-
metidos milhões de trabalhado-
ras e trabalhadores que utilizam
diariamente trens, metrô, barcas e
ônibus. O SINTUFRJ foi represen-
tado pelo coordenador-geral, Fran-
cisco de Assis.

O presidente da CUT-RJ, Dar-
by Igayara, comparou ironicamen-
te o tratamento dado pelos bancos
aos seus clientes Vips com a forma
como são tratados os passageiros
da SuperVia: “Enquanto os passa-
geiros da SuperVia são agredidos
pelos seguranças da empresa, e as
barcas e o metrô prestam péssimos
serviços à população, a agência
reguladora, cujo papel seria a fis-
calização dessas empresas em
nome da sociedade, cruza os bra-

ços e nada faz. A situação nos trans-
portes no estado é de verdadeira ca-
lamidade.”

Já para Roberto Ponciano, se-
cretário de Formação da CUT-RJ e
coordenador do Sisejufe, os baixos
salários pagos aos ferroviários pela
SuperVia, as jornadas excessivas de
trabalho (com maquinistas do-
brando seus turnos frequentemen-
te) e os treinamentos precários ofe-
recidos são fatores que alimentam
a crise e contribuem para deteriora-
ção dos serviços.

Diversos dirigentes de sindicatos
cutistas também usaram a palavra
durante a manifestação e demons-
traram indignação com a realidade
atual dos transportes no estado. O
presidente do Sindicato dos Bancári-
os do Rio, Almir Aguiar, enfatizou a
omissão das autoridades diante do
sofrimento diário das pessoas nos
trens, metrô e nas barcas.

“É preciso denunciar o absurdo

que significa a prorrogação por par-
te do governo do estado dos contra-
tos de concessão com a SuperVia e
com o Metrô, muito antes do prazo
de encerramento. Ou seja, essas
empresas acabam premiadas pela
violência com que tratam os pas-
sageiros e por serviços da pior qua-
lidade possível”, denunciou Neuza

Luzia, vice-presidente da CUT-RJ.
Também presente ao ato, o de-

putado estadual Alessandro Mo-
lon (PT) parabenizou a CUT pela
campanha em defesa de transpor-
tes dignos para a população e cha-
mou a atenção para as dificulda-
des que vem encontrando para cri-
ar a CPI do Metrô, na Alerj, uma

vez que o presidente da Casa, de-
putado Jorge Picciani insiste em
impedir a instalação da comissão,
mesmo com o número mínimo
de assinaturas já ter sido alcan-
çado com sobras. “Fui obrigado
a entrar na justiça, e tenho certe-
za que a CPI vai sair mesmo con-
tra a vontade do Picciani.”

A Escola de Belas Artes (EBA)
expandiu vagas e criou cursos. Ago-
ra, almeja conquistar espaços ade-
quados para acomodar o novo con-
tingente de alunos, professores e
funcionários. Esse foi um dos fo-
cos da gestão que terminou, de
Ângela Ancora da Luz, e que já foi
adotado pela que se inicia, com
Carlos Gonçalves Terra à frente.

Carlos Terra e Helenise Montei-
ro Guimarães, diretor e vice-direto-
ra da EBA, tomaram posse no dia 25
de março. Em seu discurso, Terra
afirmou que pretende incentivar a
criação de um novo espaço para abri-
gar a Escola, criar laços com outras
instituições artísticas e continuar o
trabalho que vinha sendo desenvol-
vido pela ex-diretora.

Ângela da Luz lembrou, em
seu balanço, as reformas no audi-
tório e no museu e a criação de
novos cursos de bacharelados.

Boas perspectivasBoas perspectivasBoas perspectivasBoas perspectivasBoas perspectivas
Terra era vice-diretor da dire-

toria que saiu, e afirma que o ob-
jetivo da equipe é mesmo dar con-
tinuidade à gestão de Angela, com
todos se empenhando pela expan-
são dos espaços ou por recursos para
melhorar as atuais salas e labora-
tórios.

Além dos novos cursos, a EBA
expandiu vagas e não há como
fazer com que o espaço atual se
multiplique. Por isso a Escola con-
seguiu um novo prédio, dentro do
Programa de Expansão da UFRJ. CARLOS Gonçalves Terra e Helenise Monteiro Guimarães à frente da EBA até 2014

DIRIGENTES da CUT-RJ e lideranças sindicais conduzerm o ato
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Ele pretende, em convênio com o HU, transformar a Farmácia Universitária em farmácia social voltada para os pacientes

MUSEU NACIONAL

Museu Nacional vai levar Iniciação Científica ao ensino médio

A antropóloga Cláudia Rodri-
gues Ferreira é a nova diretora do
Museu Nacional. Ela substitui Sér-
gio Alex, que ocupou o cargo por
dois mandatos. O vice-diretor elei-
to é o professor Marcelo de Araújo
Carvalho, ex-chefe do Departamen-
to de Geologia e Paleontologia.

A cerimônia de posse foi no dia 1o

de abril e só uma chapa concorreu ao
pleito. Assumir a direção da mais
antiga instituição científica do país
e o maior museu de história natural
e antropológica da América Latina é
um desafio que a profissional, há 11
anos na unidade, diz ter tido a cora-
gem depois de muitas conversas e
incentivo da comunidade.

Abertura de novas exposições e
cursos, continuidade das obras no
prédio e recuperação do jardim
imperial fazem parte dos projetos
da nova diretora. Ampliar o diálo-
go entre o museu e outras insti-
tuições e expandir o programa de
Jornada Científica para o ensino
médio também estão na pauta.
Melhorar a comunicação interna
e promover reuniões de trabalho
são medidas que a diretora adota-

Outra meta da atual dirigente da instituição é melhorar o diálogo interno para dividir problemas e soluções

rá para qualificar o diálogo com
a comunidade do Museu, para
dividir problemas e buscar solu-
ções conjuntas.

Falta de pessoalFalta de pessoalFalta de pessoalFalta de pessoalFalta de pessoal
Em relação aos problemas, o

Museu sempre sofreu com recursos
escassos e falta de pessoal. Segundo

Diretor reeleito quer a expansão da Faculdade de Farmácia

A comunidade da Faculdade de
Farmácia deu seu voto de confian-
ça à chapa Consolidação, compos-
ta pela maioria dos professores da
gestão anterior, na eleição paritá-
ria realizada dias 13, 14 e 15 de
abril para a nova direção 2010-2014.
O diretor Carlos Rangel e seu vice,
Lucio Cabral, foram reeleitos com
87% dos votos válidos. O resultado
do pleito foi conhecido na sexta-
feira, dia 16.

“O importante é que tivemos a
aprovação em todas as categorias,
o que reforça a continuidade de
nossos projetos e a confiança da
comunidade depositada na chapa.
O resultado é um suporte para a
nova gestão”, avaliou Carlos Ran-
gel. O novo diretor explicou que a
ideia agora – no primeiro manda-
to o objetivo era a integração – é
consolidar alguns projetos inicia-
dos na gestão anterior e fazer cres-
cer ainda mais a unidade.

Carlos Rangel, que tem dou-
torado e é especialista em quími-
ca medicinal, tem perspectiva de
expandir o curso de Farmácia e
torná-lo de maior excelência.
Ampliar a Farmácia Universitária,

consolidar a graduação em Macaé
e os cursos de mestrado e doutorado
estão entre as metas futuras.

Segundo Rangel, o curso de
Farmácia da UFRJ é referência,
muito disputado, e dele não sai
profissional desempregado. E na
unidade todos trabalham em con-
junto. “Aqui não existem projetos
pessoais”, disse. Por isso a perspec-
tiva de ampliação da Farmácia

Universitária, que, em convênio
com o HU, se transformará numa
farmácia social com olhar volta-
do mais para o paciente; e um
novo projeto pedagógico com a
consolidação de novas áreas de
conhecimento ligadas à indústria,
fitoterápicos, homeopatia, análi-
ses de alimentos e clínica, com
disciplinas de quatro áreas para as
ciências farmacêuticas.

Quanto aos técnicos-adminis-
trativos em educação, o diretor ree-
leito diz que sua política é a de
sempre incentivar o aprimoramen-
to intelectual dos profissionais da
unidade. Ele enumerou os funcio-
nários que fazem pós-graduação,
especialização, mestrado e douto-
rado, e os que cursam inglês e in-
formática. “Para isso temos um
plano de qualificação com critéri-

os claros e definidos para não com-
prometer a rotina de trabalho”, ex-
plicou, completando: “Os debates
para a eleição, por exemplo, foram
de alto nível, pois a nossa relação é
a mais democrática possível. Exis-
te uma pessoa específica responsá-
vel por tratar dos problemas que
são trazidos à direção. As portas da
minha sala estão sempre abertas à
comunidade.”

O dirigente admite que a Far-
mácia não é uma ilha de tran-
quilidade diante dos problemas
estruturais da universidade, como
o apoio ao estudante carente, por
exemplo. “Sofremos também
com déficit de funcionários, o
que dificulta o apoio ao curso
noturno. Mas temos a promessa
do pró-reitor Luiz Afonso (Pes-
soal) para alocação do pessoal
necessário”, adiantou. Quanto à
infraestrutura, Rangel disse que
foi feita grande reforma no sub-
solo, o que possibilitou maior nú-
mero de salas e laboratórios. “No
dilúvio de 5 de abril não tivemos
os prejuízos das demais unidades
que tiveram alagamentos, etc.”,
informou.

o ex-diretor, Sérgio Alex, que parti-
cipou da cerimônia de posse, de
2004 até 2009 apenas sete novos
funcionários entraram para a uni-

dade. Somente em 2010 houve no-
vas nomeações: 15 funcionários.
Seus dois mandatos levantaram o
Museu Nacional com captação de
recursos através de convênios e a
nova diretora não pretende deixar
a bola cair.

“Temos prioridades em vá-
rias áreas, mas o fundamental é
manter o que já foi conquistado
e avançar para o crescimento
acadêmico-científico e de aten-
dimento à população. Há 11 anos
não tínhamos nem um sistema
geral de telefonia!”, afirmou
Cláudia Rodrigues. Mas uma das
grandes dificuldades apontadas
por ela e já mencionada pelo
antigo diretor refere-se a pessoal.
Segundo a diretora, a maioria
está para se aposentar e a expe-
riência e a especificidade dos pro-
fissionais que trabalham no mu-
seu não permitem que estes se-
jam substituídos simplesmente.
“Tanto docentes quanto técnicos-
administrativos têm um acúmu-
lo nesta casa adquirido ao longo
de muitos anos. Não sei como
será”, disse, preocupada.CLÁUDIA Ferreira assume o desafio de dirigir uma instituição que é referência na AL

CARLOS Rangel: política de pessoal é incentivar o aprimoramento intelectual dos profissionais
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ÚLTIMA PÁGINA

Os três segmentos da Universi-
dade de Brasília (UnB) iniciaram
greve dia 11 de março em protesto
pelo corte do pagamento da URP.

A URP é um índice econômico
criado em 1987 para reajustar pre-
ços e salários. Inicialmente, ape-
nas os servidores que entraram na
Justiça ganharam direito ao bene-
fício. Em 1992, por decisão da rei-
toria da UnB, o percentual de
26,05% se estendeu a todos os fun-
cionários.

Há algumas semanas, o Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG) questio-
nou a extensão do benefício pela
UnB, por considerar que deveria ser
paga aos amparados por decisão
judicial.

Os docentes da UnB, os primei-
ros a entrar em greve, tinham como
defesa uma liminar e um manda-
do de segurança coletivo.

Depois que os professores defla-
garam o movimento grevista, no
início de março, um dia depois do
início do ano letivo na instituição,
o MPOG divulgou comunicado no
qual afirmava que seriam cumpri-
das as decisões judiciais, e que os
servidores que teriam direito aos
26,05% eram os beneficiados das
reclamações trabalhistas, limina-
res e mandados em tramitação no
Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesse caso, somente os professores.

O MPOG informou também
que faria um levantamento para
definir quem eram os funcioná-
rios protegidos por liminar e que

UnB para pelos 26,05%

CUT e Sisejufe promovem curso de marxismo

O SINTUFRJ está acompanhando a luta na UnB e já se pôs à disposição
dos companheiros do Sintfub para ajudá-los no que for necessário

A coordenadora-ge-
ral do SINTUFRJ, Iaci
Azevedo, reuniu-se com
a  assessoria da coorde-
nação-geral de Negoci-
ação e Relações sindi-
cal do MPOG para tra-
tar  do pagamento de
e x e r c í c i o s  a n t e r i o r e s
q u e  s ã o  d e v i d o s  a o s
bombeiros hidráulicos
da UFRJ. Como a titu-
l a r  d a  p a s t a ,  E l i a n e
Cruz,  não se encontra-
va, a assessoria ficou de
marcar uma audiência
para o SINTUFRJ.

O sociólogo e professor da Uerj,
Emir Sader, ministrou a conferên-
cia de abertura do curso
“Marxismo(s)”, no auditório da
CUT, dia 12 de abril. O curso é
promovido pela Secretaria de For-
mação da CUT-RJ em parceria com
o Sisejufe-RJ. Logo no início de
sua participação, Emir Sader para-
benizou os organizadores  do curso,
por terem escolhido o marxismo
como tema, e os alunos, pelo esfor-
ço de conciliar o estudo do marxis-
mo com suas tarefas cotidianas. Os
alunos do curso “Marxismo(s)” te-
rão aulas sobre diversos assuntos,
com professores especializados na
obra de Karl Marx durante as pró-

ximas 16 semanas (sempre às segun-
das-feiras, das 19h às 21h30).

Antes do professor Emir Sader ini-
ciar a aula magna, o presidente da
CUT-RJ, Darby Igayara, e o secretário
de Formação da Central, Roberto
Ponciano, abriram o evento saudan-
do o convidado e o público presente.
Darby enfatizou que a formação dos
militantes é essencial para o movi-
mento sindical e por isso a CUT-RJ a
colocou como uma de suas priorida-
des nessa gestão. Já Ponciano se dete-
ve nos objetivos do curso: “Não quere-
mos transformar ninguém em mar-
xista ou comunista, vamos oferecer
um instrumental teórico para a com-
preensão do marxismo.” A integran-

te da Executiva Nacional da CUT,
Lúcia Reis, também saudou o evento
em nome da CUT Nacional.

Aula especialAula especialAula especialAula especialAula especial
Segundo Emir Sader, o resulta-

do da aplicação prática da teoria
marxista pode variar conforme as
circunstâncias e especificidades de
cada local e/ou época histórica, mas
o método marxista e a capacidade
de análise da sociedade que ele pro-
porciona são insuperáveis. Para re-
forçar essa tese, Emir citou o filóso-
fo existentencialista Jean Paul Sar-
tre: “o marxismo é a teoria indis-
pensável para o nosso tempo”.

Para demonstrar que “o nosso

tempo” de Sartre, notadamente
o tempo da hegemonia do capi-
tal sobre a humanidade, ainda
não passou, Emir Sader se debru-
çou sobre a questão colocada para
o debate, quanto à aplicação atu-
al da obra produzida no século
XIX. Citou as crises econômicas,
que o marxismo entende como
efeito direto do sistema capitalis-
ta, demonstrando que esse siste-
ma produz muita riqueza, mas
não distribui a renda necessária
para que os trabalhadores consu-
mam essa riqueza, ou seja, acaba
gerando frequentemente super-
produção ou subconsumo.

Fonte: Imprensa CUT-RJ

Bombeiros
hidráulicos

continuariam a receber a URP. O
presidente da Associação de Docentes
(Adunb), Flávio Botelho, que não está
confiante no que diz o MPOG, mas
que “no momento, porém, o que nos
preocupa é a situação dos técnicos-
administrativos”. Ele espera que os
professores decidam, na assembleia
nesta  terça-feira, por ser solidários
aos colegas e manter a paralisação.

O Sindicato dos Trabalhadores
da Fundação Universidade de Brasí-
lia (SintFub pretende recorrer, caso os
26,05% não sejam mantidos em seus
contracheques).

Segundo a Agência UnB, servido-

res e representantes da administração
traçam estratégias para garantir o
pagamento para todos, com base em
parecer da Advocacia-Geral da União
e decisão do Tribunal Regional Fede-
ral favoráveis aos técnicos-adminis-
trativos.

Os protestos pedindo a manuten-
ção da URP continuaram na sema-
na passada. No dia 15 de abril, os
grevistas fizeram uma passeata na
Esplanada dos Ministérios, em Brasí-
lia.

O Comando Unificado de Greve
iria se reunir na sexta-feira, dia 16,
no auditório da Reitoria, para deba-
ter sobre a paralisação.

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DA UnB  em uma das assembleias de greve pelos 26,05%

GREVISTAS fazem manifestação nas ruas de Brasília

Fotos: Internet


